
if18ri telefona : 2020I CUMA e - AtltlSl'OI um 

lngiltere Çine 20 milyon BUYüK MANEVRALAR 
lira ikraz ediyor Kıta~hmız tesbit olunan 

180 A ·k l t · · r.· J mevzılerde yer alıyorlar 
merl Q l Q§§QTeCl ylnae Balkan Antanb n Saadabat miaakı devletleri ukelf 

bekleniyor. Japon Sefiri Amerika he7'et1er1 ....,. ,-;m1ze p1me1e .....,aea1c1ar 
nezdinde teşebbüste bulundu 

l.ondra • (Husul) - Şbull ÇiDdıl ... , lılarepl Şmg-Kay-Şek, mpr Çin .. 
ı.rt hareklt dunnUf olınald.t beraı,. nerallerile miulrereledne devam et
'~ zail olmamıftır. Motarltl Japon meldedir. 
~~ ~~kin sokaklarında bir nümaJfl Pekin ft Tlençinde nennaıl kayat aT· 
~. cW ...... 
._~itham edilen birgok Çin Lmıdra 5 (B...ı) - Japon menba· 
-alandanlan tevkif edilmitlerdir· (Dn•• ı tid ..,,,., 

l'iyatromuzun üç artisti 
kudurmak tehlikesi atlattı 
Cabide ile Talib bealeclikleri bir sincap, Necliyı da 

kud111111111 bir Rua köpeli ıaırch 

Necr& 2'aMt CahW. 
ili sadabtindell balısolumn ~ lm Jste;ylnce, ~ besliyen, ot

~-de hainlikten :yana lDlaalarduı 11111 ...,_ eli cttpneırte tereddüd bile et-

•Aman, golcular 
Suiistimal 
Yapmasın!. 

11aıw1.,,.,,,.,,. Pfip ...... w. 
ı.tı.rinı/Jıi % 20 ı.mlM ili li· 
rodan elt.ilı lafa7or. a.... için 
6ir lotoirtı/ lau.. llıi nte111ti ara
.uulalıi larlı ta ılol.an hraftar. 
llefJlıi 4eiiftirJiıtis nai 6ir lotoi
rol 4alta Uli7Wf-. Eier Jinya. 

naa -~ 6ir ~iM· w~ 
6ir ,., .,.,... 6ir llariôlena •70-
ltali ..,,_. ..... 1we Denis Yol-
lan lil,,,..;,a ·-- hı.. ,,,,.,., 
.Ji;,orııne. 

Yam : Mulainia Birsen 
(Y.._ alael ~ lllqia .a • 

' ............. ) 

Dün yeni tifo 
Vak'ası tespit 
Edilmedi ~tarafları yok. ıniJOl'lar. 

Biraz caıılan yamnca, hatta bira eaa- (.ne... 1 iMi IG1/fada) Son 24 .. ı urfmda fehirde Jeni • 

B 1 d • • d • • ' den teşhis edilen tito vak'alarııım sa • e e ıyemız en ıstıyoruz. ~ı.:=~~-: 
hasta olup ta hastaneye kaldırılan hal': 

Şebir sokaklannda kedi toplama itini S kuruıluk bir ~ı:mr·B~ı h d~ teşhis eCHt • 
mıştır. maena ey un tifodaa 

kazanç mevzuu olmaktan çıkarsın 1 musap tesbit edilmemiştir. 

K.ı.w .......... _fta ........ ılder--
Ajust.osun on sekizinde TrakJadıa 1 iştirak edecek kıtaatı.um SeraJ bgst. 

yapılacak olan büyük manevra hazar- le dijer mıntakalarda tesbtt olunan 
lıklan devam etmektedir. lfaııeınqa (Dncımı B lnd Nfllada) 

Belgraddaki müessif lıadise 

Kabahat bizde, bizim 
futbolcülerimizdedir 

* • "' Dün 3252 kişi birinci, 4488 ldtf ,_~;::-. 
ICqiJain pefİne Jiipnl. anmnJa ..,...,.; "1CllJılar Ja oar B• sovaJlı ci aşılarım yaptırmışlardır. ~ VD'lıl: 
aer....a.r. 6ir hayatın laym•in bet hnıffan ibaret oi:.6ilece;ini kileti M~n Hüsamettüıtit *' 
lı~--l!- D- • • • w~~~LI~ kında şehirde yapmakta olduR~-
-S -,,_..... ..,.. •7~ ~.,_....,.. --- ww ler ikmal edilmiştir. M~ 

6is seleeris. tetkiklerini matbuat vasıtufie; 
İstanbul belediyesi güzel bir hamle tarih usulündeki nakliyattan temizli - cekti~. INalarmda ...,..._.j~ 

Japtı; bir taraftan hamallık işini niza- yor; öbür taraftan, serseri kedileri top. • an Jenl -
lba koyuyor, İstanbul sokaklarını orta (Dnamı 6 mca ıayfada) Su taşıyan arabalarda dlieı~iıil 
.. •. • • • • • • •. • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • ••. • •. •. •. • •. • • • • • • farklı tertibat bulunacaktır • ..-.. 

,... "il nın oturduğu yerle su dama_.._ 

Yen~ tefrikamız1n her sabnnda kendi 
kendinize soracaksınız: 

"Hakikat mi, yoksa 
. 1 ? masa mı.,~ 

\ ,J 

MÜSTERiH OLUNUZ! 

Denizlerin Makyaveli 
Kaptan Bum - Bum 

konduğu yer arasmda 7S _. ... 
hail olacaktır. Aynca damacl'a!I~ 
rine palto, ceket, vesaire gibi ~-
ler bpatıbnıyacaktır. 

(Dnamı 8 "9d •11ftul&J 

iki yalan! 
- Evvelki günkü Haber ........ 

İstanbulda bir Alman C8IU8mWD ~ 
landığma dair tafsillth bir ,_ fntltir' 
~tti. 

AJlJradar makamlar ner.cllnde pp -
tığımız tahkikattan 6irencfllfmw 16. 
~ böyle bir hidise vuku bWmuf ele • 
.ğildir. 

Yalnız, bmıdan iki ay evvel, elek • 
trik müesseselerimizden birinde mi • 
te~ olarak çalıfan Başer Jül1fls a • 
dında bir Almanın, memnu ptert mm
takalarda dolaştığı görülmtittfir • .Ke ,. 

.. '"'*""- ""' 
Jlr mlnaeebetile sporealamma t* • 

........... ~ (DeoatM. a.d ~ 

aciası iki 
'.:!:~ha verdi 

tarafından anlablacak bütün o akla sığmu 
sergüzeıtler hakikidir, hepsi de Alman 

Erkinı Harbiyesinin resmi dosyalanna geçmiıtir. 
disi polis tarafından yakalanmıt. ft ka I•' ' ;.. imi ,.tb,.a .._.. ftrillerWea hlr ım.ı de il• midir Ab ...._ ,.... 
.nuna tevfikan, hakkında tutulan zabıt otomolHlial, dll-i de ket' o "- aaele o.. ... p.terW.•ıtecH• 

Yarın Baılıy~ruz 
varakası ve evraklle birlikte adliyeye İzmir, 5 (Husu.at) - Bayraklı ben • ısiyetinin mes'uliyeti olup obn•dığı tali 
.teslim edbmiştir. zlJı deposu faciası etnımdakl rmnl kik edilecektir. 

(Dnamı 2 fRci •• , tahkjkJt bitJDiltir. Şirketill. manevi ph. (Devomı 8 inci -v/tı4G) 



S-ON POS'l'A 2 Sayfa 
-=~~===========:ır===~~~=""=='======:-:-::====:'.:C::=======:===================================================--=o:============-==~== ...... =M&~= 

Her gün 
Küçük 
Şeyler 

- Yazan: Mubittin Bircen 
tr::!!. eçen gün bir dostum anlatı· 

~ yordu: İz.mire gitmek üzere, 
Deniz Yolları idaresinden, Bandırmaya 
gidip gelme bir bilet almış; bizim mem
lektte gidip gelmeli biletlerin hepsinde 
adettir, bilet üzerine bir fotoğraf yapış
tırılır. Dönüşte, bir telgraf çekerek ye
rini tutmuş, İzmirden yola çıkmış. Ban
dırmaya geldiği zaman, bilet almak için 
yarışa çıkan yolcular arasında soluk so
luğa acentanın karşısına geçmiş. Tel
grafla ısmarladığı yer, tek yataklı bir ka
mara imiş. Ötedenberi adet, dönüş bıl~ 
tini ve üzerine aradaki zam farkını ve
rip biletini almaktı. Halbuki yem bır 
emir çıkmış, bu zam farkı için de bir fo
tograf vermek icab ediyormuş. Nasıl? 
Evet, yeni bir fotograf! Halbuki zavallı
nın cebinde yeni bir fotograf yok. Bu 
manasız icadın manasızlığını acentaya 
anlatmak istemiş, memur anlamış, faknt, 
ene yapalım, emir, aksi takdirde b!z, ke
semizden ödiyeceğız!> deyip kesmiş, at
mış; sonra, bir de akıl öğretmiş: •Vapura 
daha vakit var, hemen çıkıp dışarıda bir 
fotograf aldırınız., 

Zavallı dostum, şehrin yabancısıdır; 
bununla beraber, çıkmış, aramış aramış, 
fakat fotoğrafçı bulamamış. Bu yazın sı
cak gününde akşama kadar vagonda yan
mış.son dakikada, nç karnına,kalabalık va 
gondan acentaya kadar soluk soluğa koş
muş, ondan sonra da fotoğrafçı aramak 
üzere deli gibi dört tarafı dolaşmış olan 
dostum, nihayet, kanter içinde acentaya 
dönmüş, yerinin adı bir kamaraya teb
dilini istemiş. Halbuki o fotoğrafçı arar
ken fıdi kamaralar da hep satılmış! 

Yer tutmak için verdiği telgraf para
sına mı yansın, kalabalığın hücumuna 
uğramamak için bir an evvel biletini 
alıp vapura girmek üzere koştuğuna mı 
yansın, yoksa gece, saat onda fotoğrafçı 
aramak için, deli gib Bandırma meyda
nında dolaştığına mı, yahut Dimyata pi
rince giderken evdeki bulgurdan oldu
ğuna mı? 

* Halbuki, Amerikaya gidecek olsanız 

dünyanın herhangi bir şehrindeki seya
hat acentasına mfiracaat edip gidip gel
me bir bilet alabilirsiniz. Alacağınız bi
Jet için sizden fotoğraf istemezler. Yal
nız, isminizi, memleket ve şehrinizi, evi
nizin sarih adresini, ailenizi ve bunların 
• icabında lazım olur diye - birer birer 
ısimlerini alırlar. Size bir bilet verirler. 
,Hangi kumpanyanın vapurile seyahat 
edecekseniz bu bilet onun içm veriJmiş
tir. Fakat, dönerken başka bir kumpan· 
yanın vapurile dönecek olursanız eliniz
deki bilet gene muteberdır. Bunu para 
mukabilinde verir, o kumpanyanın fiat
lanna göre ya üstunü ekler, yahul tn 
noksanını geri alırsınız. Bütün bu işle:r 

arasında sizin fotoğraflarınızdan kollek
siyon yapmaya meraklı, ne bır kumpan
ya, ne de bir acenta yoktur! 
Bandırmanın gidip gE'lme bileti üze

rinde yapılan yüz.de yirmi fark jk; hra
dan eksiktir; aman yolcular :;uiıst.mal 

etmesin, diye bir fotoğraf! İki mevk ara
sındaki fark ta doksan kuruştur; aman 
suiistimal olmasın, bir fotoğraf daha! 
Dünyanın eğer herhangi bır yerinde 
böyle bir şey varsa bir devriiılem seyn
hati kaybetmek üzere Deniz Yollan İda
resini alenen bahse davet edebilirim! 

* Bir okuyucum da bana bir mektub y:ı-
zıyor. Bakırköyünde oturan bu okuyu
cum, İstanbula gidip nkşam dönerken 
Floryaya inmek ve banyo yapmak istı

yor. İki istasyonun bilet fiatı da aynidir. 
Gişede soruyor: 

- Bu biletle Floryaya dönebilır mi-
yim? 

- Hayır. 

- Fiat ayni şey? 
- Evet, fakat, nizama mugayirdır. 
- Şu halde bana Bakırköy içın gidıp 

gelme bir bilet veriniz. 
- Bir bilet hangı tren için veriımişse 

nncak onda mutebudir. Şimdiden o bi
leti veremeyiz. 

- Fakat, bir trenden inip diğerine bi
let almaya vakit yoktur, ben bunu ak
şam nasıl yaparım? 

- Haklısınız, fakat, nizam böyle! 

Resinıli Makale: X Esareti bile bile kabul edenler.. X 
----------------------------------

ŞİOOl:T&.i 
'l.&\.ltR 

-

J<"ransızların büyük mütefekkiri La Bruyere: Hırs bir nevi kuvvet ilacına benzer, makul miktarda 
alındığı takdirde insana yürüdüğü yol üzermde mesafe 
katedebilmesi için kuvvet verir, fakat derecesi aştığı 
takdirde zehir tesirini yapar, içimizde mevcut olan in -

- Esirlerden daha fazla acınacak insanlar vardır, der. 
Bunlar haris insanlardır, çünkü esirlerin yalnız birer ta. 
ne efendileri vnrdır, halbuki harisin gayesinde işine ya
rıyacağı kaç kişi varsa o kadar da efendisi vardır. sanlık hissıni öldürür. 

( sez 
Şemsiye 
Altında 

Tuvalet 

.. .. 

ARASONDA 

I* HERCUN BiR FIKRA *I 
Merhum pedere selam 
Padişahlardan biri da1kavvğıma 

kızmq, dalkavuğa kendi elile bir bar
dak zehirli şerbet vermiş, dalkavuk 
ancak şerbeti içtikten sonra işin far
kına varmış, padişah gülerek: 

- Şimdi, demiş, sana bir vazijc ve
riyorum. 

- Emredersiniz. 
- .Buradan gider gitmez bizi.m 

merhum pederi görür, selamımı süy-
ZersiH.. ,, 

Bir genç kıza 
Aşık musiki 
Meraklısı maymun 

) 

- lıte bunu yapamıyacağım. Londra hayvanat bahçesindeki gözde 
- Neden? maymunlardan biri, dehşetli mus!ki me-
Dalkavuk gülerek cevap vermiş: raklısıdır. Ve ayni zamanda da aşıktır. 

Şemsiye altında gördüğünüz çifti uy- - Cehenneme gitmiyeceğim de. .Aşık olduğu genç kız da müze bekçile -
gunsuz hareketlerini gizlemek istiyen •--------------« rinden birinin kızıdır. Musiki meraklısı 
bir delikanlı ile bir genç kız zannederse
niz, aldanırsınız. Hayır, bunlar sadece 
moda ve plaj düşkünü iki genç kızdır ve 
bu büyük §emsiycnin altında rujlarını ta
zelemekle meşguldürler. 

Elli senede A merikaya 
Hicret edenler 

Ayaklarile yazı 
Yazan ve soba 
Yakan bir köylü 

maymun bu kız yanında olmayınca şar
kı söylemez. Resimde aşık olduğu kızın 

boynuna kolunu saran mnymunun ke
yifli, keyifli prkı söylediği görülmek
tedir. 

ır-
________________ _., 

1 Sözün Kısası 
Şaşacak 
Ne var? 

E. Talu 

Bu. hafta, iki gazete havadisi üzerind' 
durdum. Bir tanesi, Kartezyen adını td' 
§tyan filozofi ekolünün banisi me§h~: 
Descartes'ın kafasının geçirdiği at:'J; 

maceradır. 

Zavatlı adamın kafa tasını bedavad411 

urub eksiğine, elden ele satıp gezdit"llıit 
Zer. Önce, birdenbire insan bu haber ktıl"' 
§ıStnda elemleniyor. Koskoca bir alimiıfı 
cihana senelerce nur saçan en ıerefli 1ıt' 
w, pas1ı bir kilid, yahut ki kınk bl 
çömlek gibi, üç beş paraya şunun bunuıt 
elinde dola§11Ullı mıydı? 

Fakat biraz düşününce, meselcnit 
hayret ve nefret uyandırıcı, elem doğıJ• 
n.ıcu tarafı birden kayboluveriyor .. 

Öyle ya? Nihayet bu akıbete uğraYo
bir kemik parçası değil mi? Oysa ki 11i
ce büyük adamlar dimağlarının özii»th 
usaresini, en değerli mahsulünü bir c~ 
mek parasına bizzat sattıkları sık sı11 
görülen bir alemde yaşıyoruz. Desctı'f" 

tes'ın kafatası, ayni alemde beş on kıl' 

nl§a satılırsa, bunda f<l§acak ne var? 

* ikinci havadis, Sıvasta, elsiz, kolstıl 
bir adamın ayağile yazı yazmasıdır. Si 
zavallı adam ~b1atin bir zulmüne ugrtr 
dığı için buna mecbur olmuş. Ya, 1ıiçlıii 
mecburiyeti olmadan, mldesile düsünetıı 
burnu ile içen, ahşlii batniyesile sevet>ı 
mcnf aati uğun.ında zeva1df gibi yerlerdi 
sürünen mahlUklara ne diyelim? 

Sanki bütün yazı yazanlar içerisindtlı 
elleri sapasağlam olduğu halde ayakla" 
rile yazı yazanlar yok mu? 
Allahın gazabına uğramış biçare Sı

vaslı yurddaşımızın bir faziletten başkO 
birşey ifade etmiyen vaziyetine şaşac~ 
ne var? 

_.. ..... .-...... -.. · .. ······-·--...... -....... ----
iki galan! 

(Ba$tarafı 1 inci sayfa.da) 1 

Suçlu adliyede isticvap olunmuş, 

memnu ve askeri mıntakaya yanlışlık' 
la, ve sadece gezmek niyetile girdiği 
tahakkuk ettiğinden, serbest bırakıl -
,mıştır. 

Dünkü Haber gazetesinde de şöyle 
bir yazı vardı: 

Amerikanın meşhur Kolombia üniver-
8itesi son elli sene zarfında vatan ve 
memleketlerini terkedip başka kıt'alara 

hicret eden Avrupalılara dair bir ista • 
tistik neşretmiştir. Bu istatistiğe göre bu 
müddet zarfında A vrupadan hicret e -
denler 19,300,000 kişiyi bulmuştu~. Bun
lardan 16,700,000 kişi yani % 87 si şımali 
ve cenubi Ameerikaya, 2,600,000 kışi, ya
ni Of'. 13 ü de Afrika ve Avustralyaya 
hicret etmişlerdir. 

Galatadaki evinde yarım kilo tıbbi Geçenlerde Yugoslavyanın Niş şehrin-
de toprağın altında 2000 senelik bir ku- fifyonla iki gram eroin yakalanan Pe -
yumcu dükkanı meydana çıkardılar. İlk pe Nuri ile metresi (S .. ) ve arkadaşla' 

20 asırevveline ait bir 
sahtekar dükkanı 

d . . . . .. . rı İhsan ve Kemal asliye beşinci cez8 
an a ıçerıye gırenlerın gozlerı kamaştı. hk . k .1 t k'f ed'lm' l~.,. .. .. ma emesı ·ararı e ev ·ı ı ış ~' 
Çunku bu 20 asırlık kuyumcu dükkanı- N . . d k ak l ,... 

· · ğı ğın - -kı kü' • Pepe urı aynı zaman a aç çı ı,. 
nın ıçı yı n yı yuzu er, peler, bı- ·b.. hb' 1 · d ld - · . ., urosu mu ır erm en o ugu ıçı.·ı 

leziklcr, bastonlarla doluydu. Bittabi bu- haber vererek bazı uyuşturucu madd~ 

Elli sene içinde Birleşik AmE>rika hü· 
kumetlerine gelen Avrupa muhacirleri 
on milyondur. 

na herkes sevindi, iş derhal hükumete ak ler 'kaçakçılarını da yakalatmış, bun1at 
setti. Bütün bu hazine toplattırıldı ve mahkum olmuşlar, Nuri tevkif edile " 
müzeye sevkedildi. Bir mütehassıs ta re~ hapishaneye bunların yanma gön" 
bunları ayrı ayrı tetkik etti. Fakat ger- derilince mahkfım kaçakçılar bir ola " 
çekten hepsi binlerce lira olduğu sanı • rak Nuriyi mükemmelen dövmüşler ve 
lan bu 20 asırlık mücevheratın hepsinin Nuri sıhhi imdat otomobilile Cerrah " 
altın değil, üzeri altın suyile örtülmüş paşa hastanesine kaldırıl.mı§. Yeni Kinede katiller nasıl 

cezalandırılır? tunç olduklan anlaşıldı. Keyfiyeti alakadar makamlardan ı!6 

Yeni Kinede yerli bir kabilede bir 
2000 sene eVTel bu dükkanı bir Romalı İstanbul ceza evi direktörü Bahadafl 

telefonla tahkik ettik. Ne hapishanede, katil şöyle tecziye edilir: yahut bir Yunanlı kuyumcu işlettiğıne 

Katil, bizim bildığimiz gibi ıdam e- . göre, kim bilir kaç kişiye böyle sahte 
,dilmez, öldürduğü adamın hayatı yeri- Sıvas (Hususi) - Sivasm Sultan - yüzük, bilezik, küpe satmıştır. 
ne bir hayat vermek mecburiyetinde köyünde, Yusuf isminde bir kolsuz --··-----------
bulunur. Bunun için de öldürdüğü ada- vardır. Yusuf, beyaz sakallı, 54 yaşın- Yusuf, ayaklarını elleri yerine ikame 
mın dul karısına gider, boyun eğer, da bir adamdır. Her iki koldan da mah- etmiştir. Ayağile yazı yazmakta, kitap 
:kadın an'anenin muayyen hareketleri .rumdur. Soyadı da Kolsuzdur. Yusuf, sayfalarını çevirmekte, lfunba, soblı 
ile onun hayatına sahip olur, sonra ya- 'k· d fa 1 . iki' kız lm t yakmakta, hülasa her işini görmekte -

k .. 1 1 k 1 B d .. 1.. ı ı e ev enmış, ı o uş ur. d" Y . kun kl 
nına o e o ara a ır. u a am o unce- . _. . . .. .. ır. azıyı gayet sen ve o a ı ola-
ye kadar bütün sadakatile bu köleliği Çok sevdıgı kanlarından bırı olmuş • rak yazmaktadır. Resimde, kolsuz Yu-
yapar. Eğer maktulün karısı yoksa, tür. Şimdi, onun hasretini çekmekte - sufun ayaklarile yazı yazması ve kağıt 
ailesinden en yakınına hayatını verir. clir. Anasından kolsuz olarak doğan katlaması görülmektedir. 

ne de tevkifhanede böyle bir hadist 
geçmediği bildirildi ve bu haberin te1'
zibi istenildi. 

Gene telefonla müracaat ettiğilllfı 
Üsküdar tevkifhanesinde de, böyle bit 
hadise olmadığına dair teminat vcrildL 

·-----' 

r 
İST.ER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün hava serin ve yağıılı geçti 
Dün hava serin yağışlı olarak gcçınfŞ• 

l tir. Öğlene doğru başlıyan yağmur öğ• 

Diin otomobil ile Fl<>ryaya gitmek istemiştik. Yeşilköy lişen bir mamure haline getirmeye karar verdikten son
telsizinin karşısında Edirne asfalt yolundan ayrılan Flor- ra karadan asfalt yola bağlamak elbette liizrmdı, fakat 
ya yolunu ateşli bir faaliyet içinde bulduk: Bir taraftan bize öyle geldi ki uzunluğu topu topu 3 kilometreden 

ibaret olan bu yol baharda da yapılabilir, banyo mevsi
üzerine kırılmış taş dökülüyor, öte taraftan kırılmış ta- mine kadar çoktan bitirilebilirdi. Halbuki bugün ağus-
şın üzeri kumla örtülüyor, sonra da bütün bunlar silin- tosun 5 iclir, yol bitinceye kadar banyo mevsimi de bi
dirle basılıyordu. Hoşwnuzn gitti, ne vakte kadar bite- tecektir. Doğrusunu söylemek 18.zımsa yol hoşumuza 
ceğini sorduk, kat'iyetle kestirilemez, dediler, belki on gitti amma bu yıl için faydalı olabileceğine inanmadık, 
beş güne, belki bir aya kadar .. Floryayı günden güne ge- f.akat ey okuyucu, sen: 

1 STER 1 NAN İSTER lNANMAr 

leden sonra ver--~~---'1 

akşama doğru 

şiddetini arttır-

mıştır. 

Hararet derece- . 
si 19-20 ye kadar L.ılil•ıalı..•~ 
düşmüştü. Bugün hava sabahtan buıı.ıt-
sız ve açık olarak geçecektir. 

Güneş : s.<ıı ôtle 12.19 
ikindi 16,14 Alqam 19.22 
Yauı 21.12 lmHk : 5.01 

Rumi ııeae 1353 Arabi 1eao 1356 

Evden çıkarken okuyucum şöyle bir 
hesap yapmış: Akşam hizmetçi bann de
niz kostümümü istasyona getirir, bana 

(Devamı3üncütayfada) L._ __________ ..... ________________________________________________________________________ ~ 
Hızır 93 

~ 

1 

Çin 
~arec· 
ler. 
Vaş 

tında 
it tiye 
teker 
tlalar 



SON POSTA 

İngiltere 
lira 

Çine 
ikraz 

20 milyon 
ediyor_ 

40 yaşım aşan 
genç yıldız! 

Mae W est'in senelerden 
sonra meydana çıkan ko
cası Amerikada hrtina 
koparan yazısında neler ... 

anlahyor? 

E 
tt Dünyanın en eski 

demokrasisi: lzlfında 
Yazan: Selim Ragıp Em«:ç 

ünyanın en eski parlamentosu 
nerededir ve Avrupa demokrasi-

~~~~~~----~----~~-

(B<ı§ tarafı l inci -~ahif~de) J metiyle ~plomatik müzakerelere devam 
~dan bildirildiğine gore Çın kuvvet- etmekiedir. 

rt 'l'iençin - Pekin demiryolu boyunda Japon myiatı 
tabaşşut etmektedirler. Tokyo 5 (A.A.) - Domei ajansından: 
h nu tahşidat devam ettiği müddetçe, Harbiye nezareti,. Japonyanm zayiatı 
~thangi bir anlaşma yapılamıyacağı yeldllıunun 3 ağustosta 364 kipye baliğ 

:tan olunmaktadır. olmuş olduğunu bildirmektedir. 
180 Amerikan tayyarccisi Harbiye nezaretine galeB haberlere 

göre Nanyuan'da 2.506 Çinli maktul düş
müştür. 

Çin makamları, Amerikadan 180 tay
~arecinin muvasalatını beklemektedir· 

r. Tiyençin 5 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

• 

Beyaz Ruslar eski ~ mıntakasmda Ja
ponyanm möaaadesile bir milis teşkil 
etmi§lerdir. Sovyet konsoloshanesi ve 
memurları İngiliz mm.takasında kalmak-
tadır. 

Moskova 5 (A.A.) - Havas bilfürlyor: 
Sovyet ve Çin menbalen, general Bhı
cherin mareşal Çan-Kay-Şekle askerl ve 
ticari bir anlaşma akdine memur edildi
ği hakkındaki şayianın hiçbir esası ol
madığım bildirmektedirler. 

sinin anası hangi memlekettir? Bnnı; bi
lir misiniz? 

Tahmin ediyorum ki bu sualime evet 
diye mukabele edecek ve bana derhaı İn· 
gilterenin adını vereceksiniz. Hayır, yet 
yüzünün en kıdemli meb'usan meclisi, 
.şimali Avrupanın büyük bir adası olan 
İzlandadadır ve Avrupa demokrasisi, 
bütün ilhamlarını, çoğumuzun meçhulü
müz olan bu geniş satıhlı, nisbeten mah

\raşingtondaki Japon sefiri, Çin safla· 
~da harbetmek üzere gönüllü vazılmalıt 
lttiyen Amerikalı tayyarecileri~ bu ha
reketi karşısında Amerika hüki'ımetin\n 
ttaZarı dikkatini celbetmiştir. 

ispanyada 8 bin ölüyü 
l dut nüfuslu ada halkının rustai prensıp-
1 lerinden almıştır. İzlanda adası 105 bin 
' kilometrelik bir mesahai sathiyeye ma· 
liktir. Buna mukabil 115 bin nüfusu var· 
dır. Pek az bir nüfus. Buna mukabil, de
nilebilir ki İzlandalılar dünyanın en 
mes'ut insanlarıdırlar. Çünkü dünya ah~ 
valinden tamam:m bihaber yaşamakta • 
dırlar. Hitlerle Troçkinin davalan onbt 
için hiç bir mana ifade etmez. 

İngiltere Çine para veriyor 
ç·l.ondra 5 (Hususi) - Burada buiuna~ 

1tt lllaliye nazırı ile İngiliz bankerlerı 
~da bir istikrazın akdi için mutaba

t hasıl olmuştur. 

gömmek için mütareke 
lsviçrede bulunan eski kral Alf ons faaliyette 

~az edilecek meblağ 20 milyon ster· 
u-. Buna mukabil Çinin gümrük ha

stlatı garanti olarak gösterilmiştir. 
~-u Paranın Çinde normal vaziyetın te
~Ünden sonra verileceği söylenmek-

Müsademeler 
l.~ankin 5 (A.A.) - Central News Çin 
~81 bildiriyor: Japonların Lıanghı
~da yapmış oldukları hücum defe
J iştir. Hücuma iştirak etmiş olan beş 
b~l>on tayyaresinden biri düşürülmüş ve t!: Zlrhlı Japon otomobili zaptedilmiş-
7.e ·.Japonlar, muhtelif dahili şehirler ü
~de tayyarelerle hergün istikşaf u-

rı yapmaktadırlar. 

Çinlilerin plaru 
) 'l'okyo 5 (A.A.) - Çin kıtaatının vazi
a~~li hakkında mütalealar serdeden 
~ erı müşahidler, başkumandan Şang
tt/~ktn doğrudan doğruya kendı kon
ha lu altında tutmakta olduğu kara ve 
h va kuvvetlerine dokunmayarak ileri 
~lara başı bozuklan ve komünistleri 
tu ketınekte ve kendi askerlerini geride 
A: tln

1 
akta bulunduğunu beyan etmekte

'<l.t er. 

'l' Müzakereler 
de ~kyo 5 Hariciye nazırı Hirota, ıöyle 

llllştir: 

Londra 5 (Hususi) - İspanya asileri
nin tekrar faaliyete geçtikleri ve Mad
rid ile diğer cephelerde bazı muvaffaki
yetler kazandıkları haber verilmektedir. 
Diğer taraftan, Brunete muharebesin

de, hükumetçi ve asi saflarından ölen 
8000 kişinin tefessüh etmekte olau ce· 
sedlerini gömmek için bir mütareke ak
dedildiği bildiriliyor. 

Eski İspanya kralı faali,..U. 

Paris, 5 (Hususi) - Halsı İsviçrede 
bulunan eski İspanya kralı on iiçötıcii 

Alfona, son günlerde birçok İspanyollar· 
la temas etmq ve mühim müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Bugün öğle yemeğini Cenevrede yi

yen eski kral, .Urar siyaıııl phsiyetlerJe 
görü§müştür. 

Adliye Vekili 
lzmirden geliyor 
İzmir, 5 (Hususi) - Gölcükte istira'hat 

eden· Adliye Vekili Şükrü Saracoğiu Ti
reye gitmiştir. Vekil Tirede İn§& edtlc
cek olan orta okulun temel atma mera-
siminde bulundu. Yamı Bayındıra gide
cek, akşam İzmi:re dön~ktir. 

Vekil pazarteai günü İ.stanlMWl hHe
ket edecektir. 

~e-. Şimali Çin hadisesini halletmek iç.in lkhsat Vekili 
~~e Yolun silaha müracaat olduğuna İ3'l1İr, 5 (HU8Usi) - Ayvalıkta bulu-
h~ 1 ~eğilim. Japonya hükumeti, askerl nan İktisad Vekili Çeşmede beklenmek
'-ekat ile muvazi olarak Nankin hükU- tedir. 

l(~d·~~i·~·;··h;~;;~~d;··ı;i;· 

Bu temaslara büyük bir ehemmiyet ~
rilmektedir. 
Ademi müdahale komitesi tıoplaiııyor 

Londra 5 (Hususi) - Ademi müdaha
le tali komitesi yarın toplanacaktır. Lord ' 
Plymouth, dün öğleden sonra Sov)'i!t 
Rusya, 1 tal ya ve Fransa sefirleri ile gö
rüşmüştür. Bugün de Alman murahhast 
Woerrhan'ı kabuıl etmiştir. Diplomul 
mahaf ilinde İngiliz plAnının ka11d w 
şartsız olarak kabulüne doğru mahs6s 
bir terakki elde edilmi§ olduğu beyan 
olunmaktadır. 

Madrid önftnde isyan 
Madrid 5 (A.A.) - Bugün üniversite 

mahallesi cephesinde Manzanares ne.Itri 
kıyısında asiler tarafından şiddetli tüf ek 
ateşi ve hatta top sesleri işitilml§tir. Ka
çanlar, asi hatlarında isyan hareketieri 
vukubulduğunu teyid etmişlerdir. 

Lüleburgazda 
Romalılara alt mezar 

Lüleburgaz, 5 (Hususi) - Lülebur. 

Mae Weıt 

İzlfında için bir milli müdafaa meselest 
de yoktur. Ne kara ordusu vardır, 'ne de 
deniz ve hava kuvvetleri. Hatta asayiı 
için milis teşkilatı yapmıya dahi orada 
lüzum görülmemiştir. Bütün memleket
te, nizam ve intizamın temini için ancak 
yüz kadar polis istihdam olunmaktadır. 
Bütün milletleri büyük gayretlerle ordu 
ve donanma ihdas etmiye sevkeden en
dişeden İzlandanın tamamen gafil yaşa -
masınm sebebi şudur: İzlanda senenin 
ekser zamanında buzlarla örtülü bir de
niz ortasında kaindir. Bu bakımdan em
peryalist devletlerden hiç birinin ta -
maını celbetmez. Ayrıca İngilterenin ya
kın bir komşusu olması da bu alakasız· 
lıkta büyük bir rol oynar. İzlanda uzun 
seneler Danimarkaya bağlı kalmış bir. 
memlekettir. Fakat iktısadi ve ticari mü
nasebet noktasından Danimarkalıların 

ezici esareti altında çok ıztırap çektiği 

için bütün memleket, tek bir .ferd gibi 
Danimarka vatandaşlığından mütenef • 

Yıldızııı. 19i1 de koca.ile birlikte firdir. 
çektirdiği rerim İşte bu tesir altında fili istiklalinı kıı· 

gaz Höyüğü kazasında ikinci asra, Ro - zanmıya muvaffak olıın İzlfındanm hük-, Amerika gazetelerinde: 
malılara ait bir mezarla kıymettar e • Mae West 1911 senesinde Milvokee- mi istiklalini elde etmesi çok uzak de . 

b l t ğildir. Gün geçtikçe inkişaf eden turiz"ll serler u unmuş ur. ,de evlenmiştir. O zaman J 6 yaşında 
idi.• cereyanı, ona, şimal balıkçılığı ile bir-

Küçük 
Şeyler 

likte, Danimarkadan ayrılmanın kaybet
Şeklinde bir fıkra çıkmasının Ho • tireceği faydaları tamamen temin ede • 

,livud'da bir fırtına kopardığını söyle • bilmektedir. - Selim Ragıp Emeç 
miştik. Bu hadise üzerine gazeteciler .......... - ................................................ .. 

(BQfta'rafı 2 inci sayfada) meşhur yıldızın al'an resmi kocası olan edip etmiyeceğini sordum. Bir tebes • 
verir; doğruca Floryaya gidip - oh! - bir Mallae Erzaktus'a müracaat ettiler. On. süm ile cevap verdi. 
banyo yapanın! Hesabını gene yerine dan bir avuç altın pahasına bir maka- Meseleyi babama açtım. Alnı derhal 
getirmi§ amma, akşam, bir taraftan ko- le istediler. Aşağıda okuyacağınız sa - kırıştı. Fakat başkalarının arzularının 
şa koşa bir bilet almayı, sonra da ken- tırlar bu zatın kaleminden çıkmıştır: önüne geçmemeyi bir prensip olarak 
diBini vagonda arayan hizmetçiyi bulup Mae West ile izdivaçtan bahsetme- kabul etmiş bir adamdı. Muvafakat et
elinden banyo kostümünü almayı bece- den evvel karımdan özür dile - ti. Benim için derhal evlenmekten baş
PeCek bir prendebazlık göstermek paha- meliyim: Sırf benim hatam yü- ka yapılacak bir şey kalmıyordu. 11 ni-• t oldu suıa! Başka bir memlekette olsa, bu oku- zünden geçenlerde yaşını söyleıneğe san 1911 tarihinde belediye reisinin hu 

cınaye yucum bir rekor kırmış sayılır ve ismi mecbur kaldı. Kırkını bulan veya ge - zuruna çıktık, o zaman Mae Wcst ta -
J.. günlerce gazetelerin dillerinde dolaşırdı! çen bir kadın için bu müthiş bir itiraf- ,mam 16 yaşındaydı. 

~~talyada safiyetinden istifade ederek arsası elinden * tır. Fakat bulunduğumu zkır köşküne 
~ Bir gün Milwukee şehrine yerleşeli bir hafta olmamıştı ki zevcem 

nan bir adam hasmım kadınlar hamamına kadar İşte, bizim memlekette seyahat ve ge2- seyyar tiyatro kwnpanyası gel- bana: 
kovaladı ve orada öJdürdi mek §arttan! Bakırköy meselesi büyük diği zaman ben 20 yaşınday - - Kumpanyaya yetişmeliyim, dedi. 

bir facia değildir; yalnız, gezmeyi kolay- dım. İlk temsilde bulunma - Direktör benim yerime koyacak kim • 
la ~~lya (Hususi) - Burada bir ar- başlamamış, Melunet tekrar İbra1lime !aştırmak bakımından ehemmiyeti var- yı tabii kaçırmadım. Piyesin kahrama- seyi bulamamış. 
~ ~UZunden baş gösteren bir ihtilaf ci.. inşaata niçin başlamadığını sormuş • dır. Fakat, Deniz Yollarının zam farkın- nı sarışın bir genç kız beni yaptığı ro- - Fakat Allah göstermesin, ya öl-
~etıe neticelemniştir. tur. dan dolayı da ikinci bir fotoğraf iste- lün icap ettirdiğinden daha fazla teh- müş olsaydın ne yapacaktı? 

~!ddialara göre ihtilaf şöyle başla - Bu sefer İbrahim: mesi ne taraftan bakılsa faciadır! Bun- yiç etti. Fakat benim gibi genç bir ta- - Onu bilmem, fakat mademki he-
~: . c- Arsayı sen bana sattın. Sened4rt daA OR sene kadar evvel, İzmir - Kasaba lehe için daha ziyadesine lüzum yoktu. nüz yaşayanların arasındayım, arka -
%ı Aiuııacir nalbant pehlivan N~lune - yaptın :e ~lmi aldm, daha ne ~ti - demiryolu, Bandırma vapurları için İz- Perde kapanır kapanmaz arkadaş - daşlarımı müşkülat içinde bırakamam. 
' Adryanos kapısı karşısında bir ar- yorswı.> deyınce Mehmet neye ugpa· mirden bilet verirdi. Deniz Yolları İda- larımı toplayarak seyyar tiyatro artist- Ve Mae West kalkıp gitti. İki hafta 

1 Vardır. dığınt şaşarıwş. mahkemeye müracaat rsi, ıslah edilip, çok şükür, aad bir ida- ]erinin devam ettiklerini bildiğim bir müddetle kendisinden muntazaman 
l!aı '[,.,...,. da bakk Ilık Ib-. .etmiştir. re olalı, takriben sekiz senedir, bu usul bara gittim. Arkadaşlanm benim heye- mektup aldım. Sonuncusunun tarihi 26 

·~9ısın a yapan Fakat İb ..... "'~- a}A.;:;...... da 
p hli M hrned ·· •CU&Ma., arsayı ~a - kalktı. İzmirden yola çıkanlar, Allaha sı- canımla alay ediyorlardı, gülüyorlar - mayıs 1911 d~. Ondan onra ses sada \ e van e e muracaat e- . t ·L- -..:1~- MeL-~ L-'-

ihtelt arsasına iki dükkan yaptırmak ır sene ıucİbraz ~ı"-=~ ~.uıwı. ~ıaıusız ğıRıp Bandtrma acentasına bir telgraf dı. Hele sarışın genç kızın yakışıklı bir kesildi, ve aradan yıllar geçti. 
_,~ig-in· b ·ki d."kk" d ,_, · · çıkmlfhr. ahim hır muddet sonra çekerler; Bendırmaya geldiler mi, bu delikanlı ile birlikte buraya geldiğini Neden sonra tesadüfen öğrendim ki 'il ı ve u ı u an an ı.nrını ar- . ·ıe w 

ı.,,_ -;.el· ı k k d" · e w •• arsayı :ıera vasıtası satılıga çıkarınca Meri bilealer arasında açılan yan= iı. aördükleri zaman kahkahayı büsbütün zevcem şöhret kazanmaya başlamı~, "-~ ı o ara en ısın verecegını . . . 7 r· 7 .o "':ı 
~lerniştir. Bu teklif Mehmet tarafın- ~:.hmet kendinden ~eçmış, ted~ ~ tirak edip acentanın dar odasına girer- ,salıverdiler. Fakat bu sebepsizdi. Çün- bir yıldız olmuş. Altı sene evvel ken -
~~tt kabul edilm · İbrahim de dük _ tı~ı ta~a~ ve bıçagı alarak Ibrahi • ler. Orada gife, nizam Ye intizam yoktur. kü bar sahibinden öğrendim ki bu genç disine bir, iki, üç mektup yazdım. Ce • 
""ttlal'ln · ı.ş,b 1 mın dükkanına yoilanrnlfb.r. Bundan Ekseriya yirmi yatak için otuz talib çı- kızın yanındaki erkek ağabeysi idi. Fil- vap çıkmadı. Sükutta bu ısrar karşı -ınşasına aş amıştır. h be d ol İb h" wı bir b d b d l ~ak . .. . a r ar an ra ım evveıa a • kat'; insanlar birbirini çiğniyerek bilet hakika bilahare ben de dikkat ettim .. sın a en e pu masrafını kesmeye ka 
~ at bır m~ddet sonra ınşaat du- desthaneye saklanmış Mehmet kendi· alırlar. Bu hal, yıllardanberi devam edip Yekdiğerine son derece benziyorlardı. rar verdim .. 
llı~a, ~ehm~t Ibrahime sebebini sor- sini abdesthanede yakal~, silahım gider. Fakat bulunduğumuz kır köşküne Fakat geçenlerde bu defa ciddi bir 

ur. Ibrahım de: üzerine boşaltmak istemiş, fakat bir Bu şartlar dahilinde Türkiyede turizm ,metgahlarına gitmek oldu. Kendimi ga .surette evlenmek istemiştim. Evrakı -
~~- Ben dükkanları yaptırınca sen hüsnü tesadüf eseri olarak tabanca a- olur mll? Muhittin Birgen zeteci olarak takdim ettim, ve şehirde .mı Milwaukee şehrine yolladım. Ma -
~llden döner, dükkfuıları elimden , teş almaın~tır. İbrahim de bundan bft- ;::::==============- gezinmelerine yardım etmeyi teklif et- alesef mesele bir gazetecinin kulağına 
~ /a kal.~ars?n ben ne yapay~, b~- istifade koşarak kadınlar hamamına il- Jstanbul festivali tim. O sırada bulunduğumuz şehirde gitmiş, dal budak saldı. 
'1 ~undum, ınşaattan vazgeçtım, hır .tica etmiştir. Mehmet buraya da yetiş- pek nadir bir nesne olarak babamın Hayır, zevcemi görmeye teşebbüs et 
\~t.e arsayı bana sattığını bildirirsen, miş, İbrahimi kadınlar hamamında sı- 6 Ağudo• Cuma bir de otomobili vardı, binaenaleyh bu, .medim. Karımın milyoner olduğunu bi 
\i ar inşaata başlar, dükkanlardan bi- .kıştırmış ve bıçağını çıkararak müte - Bebek bahçesinde saat 21 de .) erinde bir teklü oldu. Jiyordum. Amerika kanunu mucibince 
~de sana veririm, demiştir. addit yerlerinden yaralamak suretile Çifte Keramet Bu otomobil seyahatinin sarsıntıları zevç ve zevcenin izdivaçlarından son -

~~ ehmet bu tekUfe de rıza göster - öldürmüştür. Mehmet yakalanmış ve Vodvil üç perde beklediğim yakınlığı kolaylıkla temin ra kazanacakları paranın müşterekmal 
~:._Ve noterden tasdikli bir senet ya - tevkif edilmiştir. Tahkikat devam et - (Nqidin iştirakile) etti. Ve aradan üç gün geçmemişti ki ,olduğundan da haberim vardır. Fakat 
~tır. Lakin nedense in~aat j?ene rnektedir. ----------------· genç kızdan zevcem olmaya muvafakat onun parasını istemiyorum.• 



4 Sayfa 

Tramvaylarda izdihama 
mini olunamıyacağı 

tesbit olundu 

IO• POl'IA 

Atlet gibi bir hırsız 
Y erebatanda bir apartma
nın üst katından elbise çaldı 

Yerebatanda Hila} apartımanının 
iiçüncü katında oturan Yıldırım terzi
hanesi sahiplerinden Bay Senihin da-

Adliyedeki jandarma 
karakol kumandanı 

·dün tevkif edildi 
iresine evvelki gece sabaha karşı hır- .. 
sız giımiştir. Hırsız apartımanın arka Dun, Sultanahmet 1 inci sulh ceza atte Ali onbaşının yanına dönere1'· 
tarafında bulunan abdesthane pencere- mahkemesinde, bir buçuk ay evvel o- lencelerine hep birlikte devam etıı1 
!erinden yukan kata kadar tırmanmış lan, ancak şimdi anlaşılabilen bir ha - lerdir. 
ve bir atlet becerikliğile kendisini Bay diseden dolayı, iki jandarmanın sorgu- Dün sorgu esnasında, jandarma 
Senihin oturduğu katın penceresine su yapılmıştır. met, hadiseyi şu şekilde anlatmış!ır 
çekmiş ve pencereden içeri girmiştir. Bunlar, Adliyeye bağlı jandarma ka - Ali onbaşı bana emir verdı 

Bay Senih apartımanın ön kısmın _ rakolunun kumandanı Ali onbaşı ile, .mevkufları hususi bir taksi ile g• 
da yabnakt~ır. Hırsız doğruca arka o- t?vkifhane jandarmalanndan Ahmet - diye .. J:3u onbaşının salahiyeti dah 
dama geçmiş, bir sandığı açıp karış - tır. dedir. Içtimai ve mali vaziyeti nııı 
tırmış fakat sandıktaki ·eşyaya dokun- Haklarında kanuni takibat yapıl - olanlar, tevkifhaneye ayrı bir busııc 
mamış, yalnız bir sandalya üzerinde masını icap ettiren, iddia şudur: Ah - tomobille götürülebilirler. Ben de 
duran yeni bir kostümü arkasına, a _ ~et, bundan biT buçuk ay evvel, Ahçı kufları bir taksiye bindirerek, te' \C 
yakkapları ayaklanna giymiş ve apar- Omer, Remzi ve bir diğer arkadaşla - haneye bıraktım. Sonrasını bi1J1l 'f 
tunanın kapısını açarak merdivenleri rmdan mürekkep üç mevkufu tevkif - rum. Gezdiklerinden, eğlendiklefl 
inmeye başlamıştır. haneye götürürken, Ali onbaşının em- den haberim yok .. 

Ayak seslerinden uyanan kapıcı Bay rile hususi bir taksiye bindirmiş, bun- Hakim, Ali onbaşıya sordu. O d8 

Senihin bu kadar erken sokağa çıkı _ dan sonra, mevkuflan şehirdeki eğlen- ni şeyleri anlatarak, meselenin b\I 
şını merak edip odasının ufak pencere- ce yerlerinde saatlerce dolaştırmıştır. dan ibaret olduğunu söyledi. 

is sinden erkenden nereye gittiğini sor _ Bu gezinti esnasında meyhanelere Sorgu neticesinde, haklın Reşit. 
. tırMnbuJ ~~ •kpm muızarua muş. Hırsız, cevap vermeyince ufak girmişler, rakı içmişler, zevketmişler, iki jandarmanın da tevkifine karar 

. ~açka ile Bey~ aras~ ışl.etil. • •ızdır. .. .. pencereden dikkatli bakmış, adamın sonra da, bir aç kadınla müsait bir sa- di. 

:~ =ı:~C::b~~~n= ,ra ~:~:u Be~uo:::~;ir~~~ yüzü ~:~k:i~~;palı imiş: 8 ağustos musiki~T~kmeği kağıtlar• 
tır. Bu hatta şimdilik dokuz otobüs rine ~cek ikinci bir tramvay hat- Diye bağı.muş. Hırsız cçık da kim ol- . parlak olacak sarmaya da itiraz ettiler 
tahsis edilmiftir. Bu miktar kafi gel - tı da bu suretle meydana gelecekse de duğumu gör > Istanbul Festivali.nln büyük alaka Belediyenin, her türlü sari hasW 
mezse diğer semilerde çalışan otobüs - Şirketler komiserliği gene her akşam Dedikten. sonra apartımanın sokak uyandıracak olan güzel numaralarından ların önüne geçilmesi maksadile fır 
l~den alınarak hat takviye edilecek - Karaköy köprüsünden g~ tr~vay kapısını açıp sokağa çıkmış ve kaç _ bi.ri de 8 ağusto~ pazar gün~ ~ra~.sız cıları ekmekleri kağıtlara sararak c 

tir. . . . .w. arabalarına wyapılan tehacwne. ~anı~ - mıştır! Tıya.tr?~unda ve_rı~ecek olan klasık T~rk maya mecbur ettiğini dün y_aznıt, 
Beledıye Şırketler komıserligı Na - lunamıyacagını rapora eklemıştır. Zıra musıkısı konserıdır. Bu konserde Turk Fırıncılar bu karara itiraz ebnişlet 

fia Vekaletinin müracaatı üzerine şe- İstanbul ve Beyoğlunun ticaret mer - A •d •• k F musikisinin şaheserleri neyzen Salimin Ticaret Odasına Belediyeye baş ,ıll-
hir içindeki tramvay seferlerinin tan - kezleri Karaköy köprüsüne civar iki ya rşı u ransuva muhayyer peşrevi, Sadullah ağanın ma·a karar ve~islerdir. 
zimine, fazla ve noksan taraflarına ait ,kadadır. Hiç bir zaman Dördüncü Va - J f ı· t b Jd Tahirpuselik Yürük semaisi gibi en gü- ~ 1 h ~ • b. kA. t 58 
bir rapor hazırlamıştır. kıf hanından çıkan bir kimse Taksime OZe S an U a zel parçaları, Tahirpuselik, Hüseyni, l unkmar, kefr. etl ege bı~ a~~ .. r 

B ·· Ka k.. k.. ·· ·· · k · · b. · G · k.. · u k üste" tt kıl 1 ınca e e ıa annın ır mır.ı.o u rapora gore ra oy ·oprusun- .gıtme ıçın tramvaya ınıp azı op - Habsburg hanedanının en yaşlı aza- şşa m za an şar an ça ınıp _ ' . .•. . . . .. 
den saatte azami 90 tramvay arabası rüsünden geçmek sevdasına kapılmıya- ' . . söylenecektir Saz heyeti arasında Ke- galtılması ıcap ettıgını ılerı sur:nı 
geçmesi iktıza etmektedir Köprünün caktır Bu bakımdan tramvay hatları sı ve AvustuArrya.dt~hktıFrannın varısı OJtto -f Plani Reşad, 

0

kemençeci Kemal Niyazi lerdir. Halbuki son zamanlarda fırı 
· · nun amcası şı u suva - oze ' 1 d k ki · kA• ti ııı 

mukavemeti, üzerinden saatte bundan ~e kadar ziyadeleşirse. ziyadcleşsin Loyd vapuru ile Atinadan şehri . tanbuıi Dürri, Mesud Cemil, neyzen ar a e me erın agı ara sarı 
fazla araba geçmesine mütehammil de- şehrin bugünkü vaziyetine göre izdiha- ,gelmiş ve Pcrapalas oteline inmişt~ıze Tevfik vardır. Şarkılan Münir Nuret- satılması teamül haline girmişti ve 
ğildir. Bu bakımdan İstanbul ile Bey- m~ mani olunamıyacaktır. Belediye, Bu akşam Çar Ferdinand vapurur .. 1 tin söyliyecektir. mekler bu şekilde satılıyordu. ... 
oğlu cihetindeki tramvav seferlerinde dünden itibaren battlayan Maçka - Be- · ~ e -·- ---•• •• ••••·•• •••• • • • ••-• • • •• •• • •• •••- • •• • • • • • 

• • •• • • A J -s Karadcnızc hareket edecek olan Arşı - İ b J B J d• • d 
bır türlu ızdıh~ma m~ni olunamamak- ya~.t otobüs s~~erlerinden ba.şka da o: dük Fransuva - Jozef, Kont dö Çapa Stan U e e Jy e SJll en: 
tadır. Akşam uzerlen tramvay araba- tobus seferlerı ıhdas ederek Istanbul ı- namı ile mütenekkiren seyahat etmek- f . . . .. Ü .. 
lannın sayısı çoğaltılmakta, 140 dan le Beyoğlunu birleştirecektir. Ayrıca tedir. l - stanbul Beledıyesının Kadıkoy, 'skudar .; 
185 e çık~aktadır. Bununla ber~- r~.porda Şişli - Kara~öy,. ~bek • Kara- Evvelce de şehrimize gelmiş olan Beykoz ıubeleri sınırlan içinde 15 - Ağustos • 1931 
ber gene hergun akşamlan boş hır koy, Maçka - Karakoy gıbı tramvay se- Kont dö Çapa dün tarihi abideleri gez •• • ) • • dt 
tramvay arabası bulup binmek imkan- ferleri ihdası da istenmiştir. miştir. Kontu~ bu seyahati tamamen ve Adalar, Bakırkoy, Sarıyer şubelerı sınır arı ıçın 

Dünkü ~~Şehirde h;:~::iy~:;~atı ~~i ~!;:::ş:nı!!!. ~;!~~!~7ı!~:.~;.cn arkalıkla h 

b
• h } , Şerefine ziyafetler 2 - iskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıtı' 
ır ay i zarar yaptı Şehrimizde bulunan J apon Amiralı }arına yükleme ve boşaltme İşlerile kara vasıtalarJıı' 

şerefine kolordu kumandanı tarafından dan mağazalara ve hanlara boşaltma ve buralard•1 

Dün öğleden sonra ve akşama doğ- rüntüler gelip tramvay yolunda birik- dün Tarabyadaki Tokatliyan otelinde k 1 .. ki • l • d k l k k 11 1~ 
ru iki sağnak gelmiş, şiddetli yağmur miş, tramvay seferleri bir müddet in - bir ziyafet verilmiştir. ara vasıta arına yu eme ., erın e ar a ı u an 
yağmıştır. Yağmur vilayetin her tara - ,kıtaa uğramıştır. Tokio büyük elçimizin kaympederi ması şimdilik caizdir. 
fına yağmış, Şile ve Beykoza daha faz- Şişhane yokuşunun altbaşında da Galip Kemali de saat 16 da Parkotel - 3 _ Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ~e 
la düşmüştür. Yağmurla beraber bazı yağmurlann getirdiği kumlar toplanıp de A~~alın şerefine bir çay ziyafeti 1 
kazalara dolu da düşmüşse de, mahsu- yığılınış, tanzifat amelesine temizle _ vermıştır. • araba, kamyon, kamyonet gibi vasıtaların işlemes~~ 
lata zararlı olacak derecede değildir. ,tilrniştir. Aksaray ve Kasımpaşada da Dün akşam da Heybelideki Deniz müsait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat jçıt' 

Yağan şiddetli yağmurlar Galata - ,bazı sokakları su basmış, bazı evlere mektebinde Aıniralın şerefine bir gar-
saray yerli mallar ser~ı;i bahçesindeki ,de su girmişse de uzun zaman devam denparti verilmiş ve gece yarısına ka- arkalık kullanılabilir. 
paviyonlara da epey zarar vermiştir. ,etmediği için mühim sayılabilecek hiç dar devam etmiştir. Ancak bu nevi eıyanın yokuşların başına kad,t 
Bilhassa inhisarlar idaresi paviyonu bir hadise olmamıştır. Poliste .· araba ve yahut kamyonla taşınmış olması lazım gel' 
fazla akmıştlr ve daha çok zarar gör - Yalnız, Tophane ve Cihangir civa -
müştür . ,rında bir ilci duvamı bazı yerleri yıkıl- diği gibi taşıncak her parça yükün 75 kilodan faıll 

Yağmur şiddetini arttırdığı sırada ,mış, fakat insanca bir zarar görülme - İki adama otomobil çarptı 
bir çok sokaklarda ideta seller akmış, ımiştir. Küçükpazarda Attlpçcşme sokağın _ olması caiz değildir. 
Tophanede karşıdan karşıya beş kuru- Bu yağmurlar bahçe mahsulleri için da 26 numaralı evde oturan Mehmet 4 - Her türlü deniz vasıtalarından kıyılara kad9' 
şa sırtta adam taşımnıştır. Gene Top - )lıyli faydalı olm\lf, hah~ ve bostan Sabri dün Köprü üzerinde giderken, kömür, kum, tug--la, çakıl ve kereste taşınmasınd' 
hanede, yukarıdan akan sellerle süp - sahiplerini sevindimüftir. Kiryakonun idare ettiği 15 70 numa -

ralı hususi otomobil çarparak kol ve arkalık kullanılmasına izin verilmiştir. 
yüzünden yaralanmasına sebep olmuş - S 8 b.hl • d•t•k ) h kk. dl Eşya nakii~Ts~ arabalar tur. Yaralı tedavi altma alımnıştır. - u ten ı er şım ı ı seyyar satıcı ar e · 111 * Şişlide Büyükdere caddesi üze - tatbik olunmıyacakbr. (4968) 
rinde gitmekte olan bahçıvan Aliye, ~ 
dün, şoför Cemalin kullandığı 2514 nu 
maralı otomobil çarparak muhtelif yer 
1eıinden yaralamış, yaralı Şişli çocuk 
hastanesinde tedavi altına alınmış, şo
för yakalanmıştır. 

Bir çocuk pencereden düştü 
yaralandı 

Eminönünde Katip Sinan yokuşun
da 7 Dumaralı evde oturan Mehmet A
linin 5 yaşındaki oğlu Yakup caddede 
kimse yokken açık bulunan pencereden 
,sokağa düşmüş, yaralanarak Şişli Ço -
cuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Avrupa hattı için yeni vagonlar 
getirtilecek 

Sırt hamaııı · ının ortadan kalkması üzerine, her medeni şehirde olduğu gi- Devlet demiryolları Avrupadan son 
bı, İstar.uulda da <!şyaların ufak arabalarla nakline başlanmıştır. Yukarıdald ~istem yeni vagonlar geürt.ıncğe karar 
ı csım İ i.uıbulda kullanılmağa başlıyan, ayakla işletilir arabalardan birini vermiştir. Bu vagonlar, Avrupa hattına 

:> uklü o. ıak gö tcrmektedır. tahsis edilecektİr. 

lstanbul Belediyesinden: 
10 Aiuatoı 937 Salı gününden itibar en Karaköy köprüıü üıe· 

rinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 13e· 
led iye tenbibi hükümlerine r öre aıağıda yazılı huıuaat utbilı 
edilecektir. 

Sayın halkın oe bütün vesaiti nakliye aahipleri il~ f"' 
lörlerin arabacı ve sürücülerin aıağıdaki m addelere 
riayet etmeleri ilan olunur. 

1. - Halk köprü üzerind~ yaya kaldırımlardan bir tarafta n eli· 
ğer tarafa ancak çivi ile iıaret edilen saba dahilinden ge· 
çecektir. 

2 . - Bütün nakil :vasıtaları, bu ~'haya geldiği vakit burad~: 
yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geÇtı .

1 
ten ıonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple na~:, 
vaıitaları bu sahaya gayet ağır gelmelidir. «B.n «488l 



lspartada yatılı köy 
okullan çoğalblıyor 

' 

Meriçte artezigen 
ugusu açılıyor 

. Meriç (Husud) - Edimeye sekaen 
.kilometre mesafede Ergene arasında 
müsellesi bir -hada bulunan Meriçte 
soıı günlerde lıDar noktai na7.armdan 
büyük bir faali7et göze çarpnaktadu. 
Şehil'de 1Nyu mlerından başka içile
oek bir R ol.m&dağını göz önüne ge~ 
ren kaymakam vekili Enver ilk okul ci
varında bir arteqen kuyusunu açtır
mak muvaffakiyetini elde etmiştir. Me-

..,.,. 1 

Yurtda spor hareketleri 

riç yakında iyi bir suya kavuşacaktır. · . 
Yol faaliyeti de takdire seza görül- Bandırma (il ıst) - Behwoh de vo-1 spor IDdbftnd c!lwt i!tmffti. ônemiızt!eld 

mektedir. 13 metre genişliğinde kasa- leybol birineilik müabM•lan yapalmıf" pazar güni iki maç yapmak üzse tehri· 
hada açılan bulvarın tesviyei türabiyesi tır. Müsabakalara, A Jdimeai pmpiyonu mme gelecelderdiro 
bitmiş ve kaldırım. inşaatına başlanmış- Balıkesir İdmanJU?da, B. kümesi pm- Çabıvta ...... Joaluia 
tır. piyonu ~ İdmanyurdu Ye C. kü- Adana (Hmmıl) _ Çukurova pmpi • 

Merioin ea büyük noksanı bir beledi- mesi pmpiyonu Bürbani,.e İdmuyurdu yona final IMÇID8 SeJhan Adın•ıııpnt' ta
ye binasının olmama.en idi. Belediye ile takımları iftirak etmillerdir. BUldırma kum ~ tdmanyurctu llzun 
elele veren kaymakamlığın bu önemli fdmanyurdu Bürhaniye ve Bahkeair İci- -'- mi . bana -
noksanı kaldırmak için yaptığı teşeb- manyrdlarmı matJ.Up ederek Bahkem arn-U:: . 71 ~ ... ~.. cı..- ~: 
büs de muvaffakiyetle neticelenmek mıntakası 93'1 voleybol p.mpiyonluğunu ~- ı:'onSau ~...,·~·. ~nlapıyile 
- redir y: . . Wl&UU 'ft msun şampıyo n 
uze . apılınakta olan yenı beledi- kazanmıştır. Atletimı miisablt•lannda karpl ak ii7.e bu 19 unda tur • 

. . ye binasının alt kısmı okuma odası için da şu neticeler alınmıştır: aşın caktlr re ayın 
Isparta "(Hususi) - Bir memletetin, tir. Şehria cacfdeı.t genifletflmit, ~ • aynlmıştır. &ki köhne sokak lambala- Birinci 36 punnJa Bdremid tdmanyur- neye çıka • 

bir şehrin, bir kasabalıın ne kadar ileri dınmlan mükemmel bir ~ tefn.ı . e- n kaldırılmış yerine istanbuldan geti- du, ikinci 30 puvanla Bahtesir İdman • Trabzanc:la n sporlan Jantları 
gittiğini anlıyabilmek için o memlekette dilmiş, asri.'* ~ vucuda geün • ,ıilen lüks lambası konmuştur. Bu su - yurdu, üçüncü ıe puvanJa Balıkesir ld - Tralxm su sporları y&n§ları kalabalık 
Yaşamak değil, oradan aynldıktan bir lerek .bel~yenm. v~atı çoğ~~ış - retle Mericin çehresi değişmiştir. ınangücü. Redn>de voleybol şampiyonu bir seyirci ldltletri humıımda ve hakem 
1rıüddet sonra gelip görmek daha IDllva • hr'. Viliy~ temızliği de her ~hı tak- • olan Bandırma takıım göriilmektedir. heyeti muvacehesinde yapılmqtır. 
fıktır. Bunun en parlak misali de havası- dirin fevkinde ~ulunmuştur. Bır b~~k Bır adamı 20 metre * İdmanyurda önümbdeki hafta yıl- Su sporlan yal'lflaruıa İdmanocağı, 
IUn ve suyunu11 güzelliği, bağ ve bahçe- sene evvel trenın Ispa~.ya ge~~ı ~n .. k • dönümleri şereftne parkta bir garden • Necmilti, İdmengücd, Trabzon Spor ve 
terinin letafeti ile şöhret bulmuş olan ticar~t hayatına ~a ~u~k. bır ın~ışo.f Yu seklıkten parti vereceldsdir. Pulatbane Sebat İdmanyurdu klüple • 
Ispartadır. Isparta her sahada olduğu gibi vermış, memleketın ıktısadıyatını yuk • D • . * Şehrimis İdman birliii, İstanbul rini tem.il eden yibden fazla sporcu if" 
hnar bakımından hele cumhuriyetten seltmiştir. eDIZe attılar ikinci küme tabmlarmdaıı K•pmpep t1rak etmqıtlr. 
IOnra çok ileri gitmiştir. Şehircilik işle· ile:.~;tir~~:rke':!":a~~ ı::hı:~ Antalya (Hususi) - Manavgatm T b .__ . ...,....)_be_ -k-···- b• • 
l'ini tamamen kavramı~ bulunan Isparta Karaca ko·· ··nd H .. · wl Ahm t ra ZOD ta e 8MPJ Jtti :r ve modem •bir binaya, en mükemmel ."'!u en useyın og u e 
belediye reisi Hilmi Çakmakçının gay • tedris vasıtalarına ve zengin bir kütüp • çalışmak uzere Antalyaya gelmiş, Dö • 
reme gayet güzel ve pek hoş bir surette haneye sahiptir. Smıflannm müteaddit 

1 
şemealtı nahiyesinin Emirtaş köyün -

tarh ve tanzim edilmiş, iki beyzi havu- şubeleri bulunan bir orta okul, kaz.t ve d~ Ahmet oğlu Ramazan ve Ramazan 
2U muhtevi bir park vücuda getirilmiştı:. nahiyelerle köylerden bu mektebe gelen oglu Mehmetle arkadaş olmuştur. 
'llıhtezzemin elektrik tesisatı yapılmıj o- çocuklar için gene sıhhi şartlara çok uy- Ramazan ile Mehmet bir a~am Ah
lan bu parkın tam merkezi de halaska: gun bir pansiyon bulunduğu gibi mek - medi Ha-,taneüstü denilen mevkie gö -
Cumhurreisımiz Kemal Atatürkün ayak- tebin kayda şayan kuvvetli spor tE.Ş~<i - türmuşler, orada bir aralık üzerine çul-

.._..teıem bir heykeli ile süslenmiş - litı da vardır. Bütün bu işlerin başarıl • ianıp çırçıp ak soymuşlar, üstelik pa -
--. .......... __ .. __ ................. ...- masında Ispartanın yetiştirdiği münE::vver rasını almışlar ve sonra da: 

Kayacık ko··yu·· nde gençlerden okulun direktörü Hilmi Dil- - Olur kı bizi ele verir diye düşü -
menin büyük bir hissei iftihan vardır. nerek 20 metre yükseklikten denize at 

h• b •• Jd •• •• Jd .. Isparta merkezinde beşi tam te~kilatıı mışlardır. Fakat bir hüsnü tesadüf ne
lr ÇO an 0 UfU U ve üçü de iki ve üç dershaneli olmak üze- ticesi olarak Ahmet kayalara çarpma -
Bandırma (Hususi) _ Kayacık kö- re sekiz ilk okul vardır. Bu okullann bı- d~n .~~~i~e dü~üş, ~zbuçuk. da !üzme 

1Ünde çobanlık eden Kapudağııun Mu- nalan da bakanlık plAnlanna göre yeni- bıl~ıgı ıçın sahılde hır kovuga gızlen • 
lıanya köyünden Haliloğlu 1 7 yaşında den yapılllll§ olduklanndan çok munt&- mege muvaffak olmuş, ertesi sabaha TraDzoncıa ba ~d taıeoe kampı yirmi gün devam etm.iştir. Bu maddet zar
~et kırda boğazından kendi kayışile zam, asri ve sıhhi şartlara uyg•.ın ol - kad~r orada barınmış ve ertesi sabah fında genç liseliler yalnız müteaddid atış ve yürüyüş tatimleri yapmakla 
1>oğul.muş bir halde ölü olarak bulun. makla beraber ihtiyacı karşılıyabi!ecelc sahılden geçen kayıkçılara seslenerek kalmamışlar, aynı zamanda şehrimizde bulunan alayla da tatbikat yapmışlar· 
llıtıştur. Vak'a mahalline giden hüku- dereoede tedris vasıtalanna da malik ol- ~rtarılmışhr. Ahmet başına. gelenle • 
illet tab'b" 1 · · t ld • dukları gibi gene cCuınhuriyet. okulun- rı zabıtaya anlatmış, Ramazanla Meh- dır. dola 

ı ı mese enın emaye o ugunu met kalanrnışlard Kamp bölüğü tatbikat ve teftişlerdeld. muvaffakiyetli mesatsinden yı 
tesbit ederek maktulün defnine ruhsat da çok zengin öğretmen kütüphanesi var- -, ya ır. alay komutanı tarafından takdirle karşılanmıştır. Resimde kampa istirak e. 

~~':ı~U:vv1:~1;!. ~~n bı':;!: i~;~ ~:,··m7;;:_:.::~;::...ıı;ııa~·;ş~~.!'; Kemaliye y~unıla bir otomobil den Trabzonlu gençler~~:.....---
ininde bir kızla nişanlanmış, halbuki •1e açılan sergıde .~çut cumhunyet yav- ewrildi Samaundakl otomobil 1 Adanada 
köyden Cafer oğlu Hüseyin de Hatice- rulannm. el. ve ~oz_nunı sarf~er~k vü- Kemaliye (Hususi) - Sivas-Erzu. uazasının la'slllJlı Sa '"lerl J 

Yi istiyormuş. Kızın ebeveyni her ne- cuda getırdiklen guzel eserlerı bınlerce rum hattında on ikinci kısım merkezi .nı ı• a.w ,. 
dense kızlarını Hüseyine vermemişler ziyaretçi tarafından her türlü takdirin olan Pağaştaş'dan Kemaliyeye gelmek- &unsun (Hususi) - Gece yansı şo- Adanayı selden kurtumak, ayni za
\'e Ahmedi münasip görerek kızlarını fevk.inde gönilmüştür. Başta kültür dı • te olan ve içinde hükfunet doktoru ile för Kazımın idaresinde Merzifondan manda Tarsus Adana ovalannı da sula
~etle nişanlamışlardır. Cinayettin r~k~örü_ Bay Nazım Örenson olduğu halde kısım muhasebecisi bulunan otomobil şehrimize gelmekte olan zahire yüklü mak için yapılmakta olan su işleri etüt· 
kıskançlık yüzünden yapıldığı zanne- bütün ~retme~ler vazife aş~ını tama - istinad köprüsünden aşağıya yuvarlan- ve 9 yolcuyu bimil kamyon Bağdat lerine devam edilmektedir. Hazırlanan 
fdilmektedir. Maktulün rakibi Hüseyin men benımsemış ~ldu~lan içm çok çalış- mış, iyi bir tesadüf neticesi olarak için- caddesinden olanca hı.zile geçerken Ye projelere Vekilet tarafından tasdik e
ve Hüseyinin akrabasından Ali oğlu makta oldukları gıbi oğretmenler ve kül- dekilfre bir şey olmamıştır. Otomobil ni karakol civarında freninin tutmama- dildikten sonra hangi kısımda acele işe 
Bayram zan altına alınmışlardır Maa- tür müntesipleri arasında sarsılmaz blr parçalanmıştır. sı yüzünden Yeni karakolun bahçe par başlanması gentltli ise bu yıl zarfında 
bıafih cinayeti bunların işlediğj. ·henüz tesanüt mevcuttur. Köylerin büyük b;r T I I . maklığına çarpmış ve bitişiğinde bulu- o kısım üzerinde işe başlanacaktır. 
tesbı't ed"lm . t" M"" dd . "l'k kısmında da okullar vardır. t.tç dersha- ar a su ama yDzOnden cmayet nan inhisarlar idaresi rnemurlanndan ı emış ır. u eıumumı ı . . _ . _ r- 1 
llıeseleye vaziyet etmiştir: Hakikat pek nelı ve. bır oğretmenli koy okullarından Söğüt (Hususi) - Söğüdün Ortaca Kazımın evi civarından iki metre de - mha edilen çetedeki Hilmi 
.Jakında meydana çıkanlacaktır. beklenılen _sonuç_ alınamadığından bınr.- köyünden 331 doğumlu Halil İbrahim rinliğinde içeri girmiştir. Sademe o Muşlu demi 

sı her veçhile musait ve merkezi bir va- pğlu Hasan Arslanla aynı kö den 314 kadar şiddetli ohııuştur ki ev sakinleri ır 
zi!ette bulunan ~nen köyünda bir iki doğumlu Mustafa oğlu Kadiry arasında çırıl çıplak sokağa fırlamışlar, civar Kuttan guetamlae bllıdlrWJOr: 

O..... Uma Dlrlk Ubaqe dıiMi koy okulu birleştirılerek bir (yatı okula) bir tarla sulama meselesinde ka halk da heyecanla sokağa dökülmüş - Haber gueteslnbl 10/TemmUZ/IS'l ıarlb· · 
Edirne CBuad) - Bir battadaaber1 tef- açılmış ve bundan iyi bir sonuç alındığı çıkmış Hasan Arslan belinde~ ka:: !erdir. Herkes derin uykuda iken vu • ll nüahaaının dördüneii •Jfumm ltıncl d· 

.... ft V&Uler &oplantm ile Spor kongre görülerek bu kild uhtel"f kul . ' . ' l b ı..ı:. • • • 1er tununda w (ljeJlı saıcUn Urdetl> bqllll 
- fe em ı yatı o • ıle Kadirı sol kolu altından çok ağır su. tua ge en u wadise çok elim tesir altındatı JUlda bab.ledflen çete araaında 11-

~ bulunan General KAzmı Dlrtk Çaııat- ~an me~dana getirilmişt~r. Hali hazırda rette yaralamıştır. Yaralı derhal Eski- bırakmıştır. Facia kurbanlarına ait mı geçen öltı uumının Jılallu oldulu 168 • 
kale, Ezine ve imrozu clab1 tetut ederek Oell- ilde sek:z yatı okulu faalıyette olup bun- şehir hastanesine kaldırılmıştır Arslan bli.nço şudur: terllmlpe de bu adamın Mu'1a biç bir all-

'->-•ıu •• =K=eta:::::m::1n-üze-==rlnden--ıı=ıZdlrneye---=P1m1ft1r=-;::=::· :':la'."'nn'::~çog=:=a=:ltı~lm:':'a':sm:":'a :ça~lı~şı=l~ma~k~ta~d=ır~.~__;~Y~a~k;a:,:la~nm:::ı:;ştı~r~.=-====ıı-==-· -- Şoför Kazımın kafası gövdesinden kail yottur. Kendfst Dlyarbektr mne baRiı 
h .. . Kulp a•anm (Geleyi Meyıur) k6JQnden 

P Ol H ayrılmış urdahaş olmuştur. Huvıyet - abu Y11111fun otludur. Aslen nealen koJU 
azar • asan Bey Diyor Ki: leri anlaşılamıyan bir kadın tanınmı - bir Türle bulunan Muşlulardan' böyle mem -

- Belediyede kurulan ye
" bir komisyon... _ _ 

• .. Mahalle ve sokak isım· 
lerini dejiftirmeye karar 
tmmif. 

Hasan Bey - Borcu olan· 
lar kurtuldular. 

- Neden Hasan Bey? 

yacak bir halde ezilmiş, parçalanmış- leket haini blr ferdin bulunmadıtı ve bu 
tır. Bundan başka dört erkek yolcu da Hllmlnln Mu§lu olmadığı da resmen tesblt e
kamyon altından cansız olarak çıkarıl- dlr~r. 
rnıştır. Ağır yaralı olanlardan 4 kişi -
den birisi de hastanede ölmüştür. Bitlis orta mektep mudurunun 

bir tavzihi Söğütte iş dairesine ait tetkikler 
• . . 15/TemmUZ/937 tarlhli gazetenlzin be -

Söğüt (Hususı) - Iş Daıresi üçüncü şincl sayfasındaki yazıda (Bitlis orta mek-
mın aka amiri başmüfettiş Halfık Bur- tcblnde beş kuruş kıymet.inde bir lA.boratu
sa ve havalisindeki fabrikalarda teftiş. var bile yoktur. Çocuklar bu derslere alt a • 
ler yaptıktan sonra buraya da gelmiş- melı malümab kitaplardaki reaimlere baka-
. . . . . . rak öğrenmektedirler) denmektedir. Mektebl-

tir. Buradaki ıkı ıpek fabrikasını da tef- mizdekl lA.boratuvarda orta mekteplerin fen 
tiş etmiş, patron ve işcilerle uzun uza. b!lglsl ve blyoloJl müfredat programını lhtl-

Hasan Bey - Alacaklılu dıya konuşmuş ve sekiz saatlik mesai va eden babialere alt bütlln allt n eca 
reni mahalle isimlerini öğre- ,hakkında uzun izahat vermiştir. Müfet- fazlaalle mevcuttur. Mubablrin verdJl1 ma
llinceye kadar elbet bu Uim- .tif, bundan sonra tekrar Bursaya dön- = '::'~ yumm aynı dtunda 

Jer ıene delfJllrf .miiftür. Wll .ca wır .. w1aı1 Ana 



• Sa,& SOK ROi~& 

lngilizler, tiyatroları 
evlerinden seyrediyorlar 

Belediyemizden 
istiyoruz! llkbinle Bedbin şehri dolaşıyorlar 

Londrada yeniden televizyon istasyonları yapıldı, ha 
istasyonların neşriyah 100 kilometrelik bir saha 

dahilinde çok .güzel ve net tekilde alımyor 

(~1i1tci~) 
hıyor ve öldürüyor. Kedinin serseri ol- , 
.mıyam yoktur; o. tam mônasilc mm - • 
kör btr mahltUrtur; kendi işi olduğu za 
.man fevkalfıde zeki, siz ondan btr şey 
tsted1niz mi alabildiğine ahına~ Hod 
gftmlı~n ve nankörlüğün timsalidir. 
Y eglne meziyet olarak kendisine atfe
dilen şey, s~n tutmaktır. Eğer :ke
diden çok fazla zeki oian sıçan, ken • 
disini oRa tutturursa! Eğıer döl vermek
te emsalsiz bir kllvveti olan sıçanlardan 
bizi kedilerin koruması Iazım gelseydi, 
vay halimize! Her kedi hayatında ancak 
bir kaç sıçan tutar, halbuki her sıçan 
senede yüz sıçan olur! 

Son zamanlarda İstanbulu istili et· 
miş olan b\l kedilerin ortadan kaldı -
rılmasma diyecek hiç bir söz yoktur; 
hatta bunu düşünmüş olduğundan do
layı belediyeye teşekkür bile ederiz. 
Fakat, bir mesele var ki üzerinde dur
mnk isteriz. 

Kedileri toplamak için kullanılan u
sul iyi değildir; bir kedi getirene beş 
,kuruş vermek fikri ne taraf tan bakılsa 
sakattır, çünkü, ne de olsa kedi bir ha
yattır; bir hayatı yok etmek için sar -

Bedbine göre 
MAHALLE 

:mx.JL.r.~..:..-.:----~-"'"---""'". fedilecek bir gayretin mukabilini beş 
Yazan: SalAhattin Enis 

Londra, (Ağm • 
toa) - LoDdra.nm 
meşhur fen müze • 
sine uğrayanlar bu 
son haftalar içinde 
büyük bir yenilik i· 
ıe karşılaştılar. Alt 
katta bu muau.aııt 

binanın hemen bü • 
tün bir cenahı tele
vizyona tahsis edil. 

mi~. Ve bu sabada 
İngilterenin tele .. 

kuruşla ölçmek, hiç de güzel bir şey 

plmuyor. Kaldı ki, bir kedi avlamak Şehirleri pekiıla insan vücuduna be• 
~ukabilinde be§ kuruş almak için ça- zetebiliriz; bu takdirde caddelerine er 
)ışacak insan bulmak güç olduğu için nun şahdamarları dersek sokakları da 
,bu iş serseri çocuklara kalıyor. Kim bi- onun ince kan damarları olarak tavsif 
;tir hangi sebepten dolayı sokağa düş- ve kabul edebiliriz. Vücudumuzda ince 
,müş ohm bu zavallı serseri çocuk, so- damarlarla şahdamarları nasıl edebi bir 
.kakta bir kedi gördü mü, derhal gözü- kan mübadelesi içinde kaynaşırlarsa 
nün önünde beş kuruşların, kendisi gi- caddeler de muhteviyatını sokaklara ve 
bi kirli, fakat altın gibi sarışın hayali sokaklar da sakinlerini caddelere itip 
panlanıyor ve hemen onun peşine dü- sürmek surctile bu mübadeleyi yaparlar. 
şüyor. Hayır, biz çocuğumuz olduğu za Caddeler, gükrültülü ve ekseriya süslü 
,man kendisine güzel, yüksek, nezih oldukları halde sokaklar daha sakin, da
§eyler öğreteceğimiz bu zavallı serse - ha mütevazı ve sessizdir. Caddelere ha
,riye, bir hayatın kıymeti beş kuruş - kim olan şehrin ıztırablarııJ1dan ve sefa
tan ibaret olabileceğini öğretmiyeli~. letlerinden fazla gürültü, süslü ve lüks-
0 küçücük serseri büyu .. dügu· ·· ve büyük vizyon makinesi ya tür; fakat ya sokaklar? ... 

pan her fabn1casına }>ir serseri olduğu zaman artık onda Şehri, yoldan çıkmış bir kadına ben-
yeniliklerini göste • )ıayata hürmet duygusu bulunmıya - zetirsek; caddeler, onun harici elbisesi 
rebilmeleri için ge • caktır. O zaman beş kuruş için değilse ve fakat sokaklar, adeta onun iç çama

bile beş lira için insan. öldürmeği dü - şırı gibidir. Evvclkisi süslü ve lakin ikin-
niş birer saha veril· ,şu··nebı"lir bı"r adam olması mümkün • k. h mişti. cisi şek ve şüphe ile doludur. Haki ı şc -

dür. ri görmek mi istiyorsunuz? .. Benimle g~ 
Televizyon ma • ~ fata.ByammiSa faı:rl4Jet Sokaklarda dolaşan bu bedbaht ser liniz, şu yan sokaklarda beraber yürü-

kinesi yapan fabrikaların ha mfinade· resmini, bir lipOI' müsabakasını, bir de serilerin talihsizlikleri kafidir. Ailesiz, 
den istifade şekilleri §Öyle oldu: canlı mti~ aeyrettirdi. Yarın daha mektep&iz, maişetsiz ve kültürsüz kal- ye~~~· ilk hatvede adımlarınız neye 

Her biri kendi1erine "erilen yerde ileriye gidecek, sokak hadiselerini gös- mıya mahkı1m olan bu biçareleri, bir durakladı? .. Niçin mendilinizi bumunu
otuzar, kırkar kişi alabilecek k6çük bi- terecektir. F.&aeell şimdiden kafi dere- ~e hayata karşı hürmetsizliğe sevket- za tıkadınız? .. Karşınızdaki tek katlı e
rer tiyatro yaptılar, sahne yerine 2 §e!', cede tertibat ahluştır. Verici birer is- miyelim! vin güneş görmiyen penceresinin perva
üçer metre genişliğinde birer beyaz tasyon halinde ilti tane kamyonu var - Kedileri içtimai bir vazife olarak zına başını dayayarak tfı ciğerlerden ge
perde gerdiler. Karşısına birer makine dır. Hadise yerine bu kamyonlar gi • toplamak ve istriknin şırıngasının eline len bir öksürükle kesik kesik öksüren 
koydular ve halka: diyorlar, ses Ye manzarayı alarak feza- teslim etmek hiç de fena bir şey değil- avurdları içeri çökmüş, yüzü sapsarı şu 

- Buyurunuz. Makinelerimizin ka • ya vedyorlar, verdikleri mevceyi bü - dir. Fakat, bir kedinin öldüıiilmesi işi- adamın perişan hal ve vaz'ı mı sizi mü
biliyetlerini görünüz, miıkaye&e edi - yük istasyon alıyor, daha kuvvetli mev .ni beş kuruşluk değeri olan bir kazanç teessir etti? ... Geçiniz, geçiniz ... D.ua et
niz, dediler. ce ile tekrar neşrediyor ve siz evinizin )'llcvzuu yapmak ve bu işi de çocuklara sin ki, yarın teneşire koyacağı başını hiç 

Bu dakikada Londranm. büyük bir bir köşesinde, makinenizin karşısında bırakmak, cemiyet bakımından, hayata olmazsa bugün, penceresinin pervazına 
televizyon istasyonu vardır, günün muh yüz kilometre ötede olup biteni görü - hürmet bakımından çok çirkin ve çok dayayabildiği • velevki tek katlı da ol
telif üç zamanında faaliyete gelir. Bir yorsunuz. zararlıdır . sa_ bir çatı altı bulabilmiş ... Ya .. buma
filmi, bir hadiseyi, bir konseri resimli Bu şekilde bir kaç defa alınıp veri- , Belediyeden rica ederiz, bu işi, beş hallelerin daha ilerisinde yangın )erle
olarak neşreder. Bu saatlerde müzenin len seslerle resimlerin titrek bellisiz, kuruşluk bir kazanç mevzuu olmaktan rindeki bedbahtlar... Onları ne siz gö
televizyon tiyatroları hıncahınç dolu - fJu olduklannı sanmayınız, mesela kü- çıkarsın ve şehrin hizmeti, memurun rün, ne ben! .. Onları Allah görsün, ve 
dur. İsteyen geqr, seyreder ve dün bir şad resminde bulunanları siınalann - bir vazifesi şekline koysun! onlara Allah acısın! ... 
hayal nazarile bakılan televizyonun bu dan tanımak pek ala mümkündü. ~----·--~····-···-··~---·· . 

- b. h k.k t ld • k .. ed" T 
1 

. tnt• sahas b .. rıne de yenıden yapılmakta olan ıstas- Ey benimle şehrin mahallelerim ge-
gun ır a ı a o ugu anaatını ı • e evızyonun ışar ı ugun 1 kd" ~ · d dah k zen okuyucum'.... Bu acı perdeleri ka-k · d" 00 . . . .. yon arın ye ıgerın en a uza rne-
nere evıne oner. 1 kılomettedır. Fakat bır kaç gun f d 1 1 1 .. ·· .. ld .. payalım. Benim kadar sizi de müteessir 

İngiliz istasyonunun neşriyatı sa - evvel Londradan 150 kilometre uzakta sa eB e .ytaapı mal anbn"at. uzumL gdorud u. 
d 

. k . . . . u ıs syon ar ı ınce on ra a ya- eden bir temaşa, olduğu yerde kalsın ve 
ece sınemaya, onserc mhısar etmez. oturan bır zat emısyonları almaya mu- 1 · t 1· ·ıı · t" ··tes· kapansın·, biraz da başka sokaklara geçe-

.. ki · ı ı b. kü d ff k ld - b"ld. d" B .. pı an neşrıya ı ngı erenın a o ı u -geçen gun ma nesı o an ara ır şa va a o ugunu ı ır ı. unun uze - d d 1 k ·· ek ümk" •• l" cun an a a ma ve gorın m un ım ... .. --.. . 
tONULISLERI 

Muhabere ile 
Evlenmek istlgen 
Bir genç 
cBir meslekdaşınız> imzasile kısa bir 

mektup aldım. Kenarında gazetede 
mevzuu bahsedilirken hangi §ehirden 
postaya atıldığının yazılmamı:lsı da ri
ca edilmiş. Bununla beraber İstanbul 
dışından geldiğini söylemekte mah • 
zur yoktur. 
İsmini bilmediğim bu cmeslekd~

ma> her şeyden evvel tcessürümü kay
dedeyim: Tam sekiz senedenberi bu 
sütunları yazana gönderilmiş olan hiç 
bir mektup, hiç bir yabancı tarafın • 
dan açılmamış, hiç bir isim ve adres 
hiç kimseye söylenmemiş, fazla olarak 
tarafımdan bile iltizamen hemen u
nutulmuştur. Binaenaleyh cmeslck -
daşım> başkalarının gösterdiği itima
da iştirak edebilir, ismini söyliyeb! .. 
lir, bende fazla itimat uyanmasuı:ı 

yardım gösterebilirdi. 
Bu noktayı kaydettikten sonra is • 

tcdiğini söyliyeyim: 
Gazetede Büyükadadan yollanmış 

P. N. imzalı bir mektup çıkmıştı, btr 
genç kız bu mektubunda, genç, güzel, 
tahsilli, servetli ve namuslu olması • 
na rağmen koca bulamadığını anlatı
yor, sebebini merak ediyordu. Ben de 
muhitinizde yaşıyanlardan itimada şa· 
yan birisine sorunuz, demiştim. 

Bugün gelen mektup bu münase -
betledir, diyor ki: 

Bayan P. N. den &0runuz: 
1 - Bir fotoğrafını yollasın, 
2 - Kaç yqmda olduğunu. 
3 - Evde kaç kişi yaşadıklarını bil

dirsin, ben sizden öğreneyim, belki biı 
ailenin kurulmasına yardım etmij o -
lursunuz, diyor. 

Znnnetmiyorum, fakat meçhul 
cmeslekdaşım> m arzusunu yerme ge
tinniş olay.mı. 

TEYZE 

olacaktır. Esasen kısa bir zaman içinde Başka bir mahallenin küçücük mey
belki bu mutavassıt istasyonlara da lü- danı ... Bir sürü çocuk; kimisi top, kimi
zum kalmıyacak1 alıcı makinenin kuv- si zıpzıp oynuyor; fakat ... sırtındaki kü
veti yüzlerce, binlerce kilometreden fesile çıplak, zayıf bacakları ve tabanı 
gö~eye kifayet edecektir. yarık çıplak ayaklarile bitab ve bikud

İstanbul ile Londranın arasında hat- ret, mahalle çocuklarının oyunlarını sa
tı müstakim ile 2500 kilometre mesafe dece çöktüğü yerden seyreden şu küçü
vardır, demek ki mutavassıt istasyona cük yavrucak! ... Dikkat ediyorum ki; o, 
ihtiyaç hissetmeden Londra istasyonu- benim kadar sizi de alt.kadar etti. Onun 
nun verdjği hadiseleri görebilmek için hazin macerasını ben size nakledeyim: 
bu makinelerin takriben 25 defa kuv- Anası ömrü el kapısında geçen bir hiz
vetlenmesini beklemek lazım. Bu ne metçi, babası ömrü yük altında harab 
vakte kadar olabilecek? mütehassısı ra- olan bir gemi amelesi idi. Küçük, ken
kam söylemekten çekiniyorlar: dini bildiği gündenberi anasının yüzü. 

Belki bir seneye kadar, fakat her - nü ayda bir ve babasını nadiren görür-
.halde 5 seneden daha geç değil. dü. Bir gün garib bir tesadüf eseri ola-

ıtf. rak, zaten doğumundanberi hakiki bir 
Bugün Londranın fen müzesinde ma ana ve baba muhabbetinden mahrum er 

kinelerini teşhir eden 8 fabrika vardır. lan bu _çocuk, dayandığı bu iki desteği 

Fakat bu ayın sonunda bu fabrikaların birden kaybetti: 
adedi 16 yı bulacaktır. Bunların ala • Ayni gün annesi, çalıştığı evin taraça
bildikleri resim sahası ikişer metrelik: sında çamaşır asarken düşerek öldü, ve 
birer perdeyi dolduruyor. Fakat iç1e • birkaç saat sonra da babası gemide vinç
rinde bir tanesi vardır ki perdesi diğer- ten kopan ağır bir yükün altında ah! ... 
}erinden bir misli büyüktür. Bunun bile diyemeden can verdi. İşte o gün bu
karşısında tamam 300 seyirci ven1en gündfir bu küçük, takatinin üç misli a
,manzarayı rahat rahat seyrcbnektedir. ğırlığında yük taşıyarak iki dilim ekmek 

Fiatlarma gelince: Bu makine 450 ka.zanmağa ~aşıyor. Onun d3 bu ço
liradır, fakat öyle görülüyor ki fiatı bir cuk yaşında mahalledeki çocuklar gibi 
seneye varmadan 200 liraya düşecek. biraz gülmek, oynamak ve e~lenmck 
kalite de daha iyileşecektir. (Devaaı Jl inci aayfad4J 

Nikbin& göre 
MAHALLE 

Yazan : ismet HulOSi 
Her şey n8$ıl cins cins ise mahallcniıı 

de kibar mahalle, kenar mahalle ve S&ire 
gibi cinsleri vardır. Evvela kenar mahal• 
leden gezmeye başlıyoruz. İşte bizi kar
fllayan şu adam mahallenin bekçisi. BiJI 
,ehirde belediye reisi ne ise böyle bi• 
mahallede de bekçi odur. Gerçi mükel• 
lef bir masası yoktur amma, elinde d~ 
düğü, belinde tabancası vardır. Gerçi 
hükumetten ayda şu kadar lira maaşı 

yoktur amma her evden yirmi beş ku. 
ruş aidat alır. Gerçi bütün şehir içinde! 
her dediği dedik değilse de mahallede . 
her dediği dediktir. 

Bir pencereden bir baş uzandı: 
- Ayşe hanım hu! 
- Ne o Fatma hanım? .. 
1şte iki mahalle karlSl .. Sözlerinin ar· 

kasını dinliyelim .. 
- Haberin var mı, bizim Zerifentn 

kocası Beyoğlunda matres tutnnl§. 
- Meheldir Zarif eye de, o ne haldiJ 

herkese zart zurt eder ... 
İşte mahalle dedikodusu .. 
Bir kapının önünde bir çocuk bağırı• 

yor: 
- Anne be, simidci geçiyor, simid bi

terim. 
Bu da mahalle çocuğu. Annesinin 88'1 

sini işitiyor musunuz? 
- Sus yumurcak, utanmıyor musun, 

bak Ahmed Bey amcan geliyor. 
Çocuğun sesi kesildi; Ahmed Bey am

ca da kim mi? Kim olacak .. Mahallenm 
ileri geleni! 

Biraz yürüyelim, köşeyi dönelim. 
- Tak, tuk, tak tuk. 
Mahalle kahvesinden tavla sesi gen. 

' yor... ı 

Haydi bu mahalleden çıkalım. Vakti• 
miz (daha doğrusu sütunumuz) dar .. Bfı 
kere de kibar bir mahalleyi görelim. 
Geniş muntazam caddeler, apartırnan• 

lar, bu da bu şehrin bir mahallesi. Am-
ma kibar mahallesi... 1 

Bekçi, bizi gördüğü zaman bir baş se• 
lAmile selamlıyor.. Öteki mahalledeki· 
nin böbüdenen bir hali vardı. Bunun 
çekingen bir hali var. 

Bir balkona bir bayan çıktı: 
- Necla hanımefendi. 
Yandaki apartımanın balkonuna da 

bir bayan çıktı: 
· - Buyurunuz hanımefendi. 

Bunlara mahalle karısı demiyorlarıJ 

10Syete kadını diyorlar. 
- Nasılsınız efem? 
- Teşekkür ederim. 
- Haberiniz var mı? 
- Ne oldu, henüz bilmiyorum. 
- Ferhundenin zevci son Avrupa 90-

yahatinde üç ay Pariste kalmıştı ya! 
- Evet! 
- Orada bir film artistile tanışınıf 

amur yapmışlar. 
- Doğrusu Ferhundeyi biraz kabBı" 

hatli bulurum. Necmi Bey doğrusu ki
bar bir sosyete erkeği... Paris gibi btr 
yerde karısından ayrı yaşarken tabü bU 
tarzda hareket edecekti 

Bunun için de mahalle dedikodusu ına 
diyeceksiniz .. Öyle ise de ismi başkad1"
Sosyete fileminde buna ne dediklerini 
bilmiyorum amma herhald~ mahalle do-
dikodusu demiyorlar. ı 

Bir çocuk bağırıyor: 
(Devamı 11 inci ıayfada) 



Deniz ve Denlullllı: 

Japon donanması 
* * • ~ ileti ,.._. asadan biraz lazla bir ~det içirttf e ~i~ ~-

tq w•ı •1111 6ir '-is lmvveti vücuda 6dırmJı "'ucıu~ı gol: 
'-aitfb oe ı...,a.ldi Japon bahriyui talim H terbiye, aemı ~ı 
oe d ı clil Wıa,.,_ tlliRyanın her/uıqi hiT baltriy.eme boy 

alçı1tpGlrce6 bV lrıubet t1e miilıemltNliyettecl'ir. 

"-·· 1 ...... c ...... nan ••••colfu 

Jçoncı bap.o gelM muhmte"&e gemilerittden bitli 

G6zel. ~ IDM'i suların-ı sonra a·miH.l cffopkiRS• in, daha IOD'l'A 4 

da e9veiki giindenberi nıjwftr sıfatüe miralay cCon ingıes. in riyasetleri al-
ilti .Jepoa barb gemimi~· tmda mütelıaseıslar celboltmdu. 

Bııa fJnatWı illtifade ederek bu deniz Japonlar sessiz sadasız çalışarak ya-
~ bagiDkA Japon donanma- vaş yavaş bir deftiui deYiet olmaya bat
._. hwedeceiim ve .merle Asyanın lamıılardı. 
1-a kardef mflletiaiıa dmiz kuvvetlerini Bu hal 1894 senesine kadar hariçte 
~ geçiııeceğir:. kimsenin dikkat nazarını çekmedi. U-

Y oktan varolua bir filo kin 0894) yılında patlak veren .çin -
J d · L. •• ~: idet k Japon. harbinde Japon donanmasının •ı>onyanm enız a.wynn. a yo - . de b' 

lan bird bire n.robnuf gibi dün hiç oynamış olduğu parlak rol bır n ıre 
İken ... ~ - .. ı...--k bi haı almış bütün gözleri yoktan varolmuş olan bu 
k e. M:N gunu a.ur unç r k .. . kt' 
,.. "Ulıktır. PUvaJci 1860 aeııesine yani uvvet uzerıne çe ı. 

so• POSTAı.. 

~ IKADIN 1 

Yüz~e. ve kürek Eski ve yeni Japon kadını: 
musabaka lan Japonyada iiniveraite mezunu dört buçuk milyon Japon 

Pazar glinü kürek tqvik 
müsabakalan yapılacak 
İdubul su ipOrlan ajanhğı tandın

dan haz.ııian&n htanbal y\mne, IU topu, 
atlama ve Jrlirek pmpiyonası m6Hbaka· 
lan programı te.btt edilmifüı'. 

Program yüzmeler, atlaıru&l&T, yelken 
ve Imrek olarak dört luama &}"l'llmak
tadu'. 

Wanbul yüzme ,aınpiyooaa miiiaba· 
'aı.ı seçmeleft bugün ve yann Moda 
heVUEWKla yapılacaktır. 
• Bueün 100 serbe.t, 100 sarttiadi, 400 
rerbe9t, 4X200 bayrak yanşlan J&Pl}a
caktır. 

Yarın da, ~ iet'beit, 200 k.urbalama, 
1500 aerbeat Ue lOO ıartlbtü, JOO kurba· 
lama, ve 100 ~ pklindeki 'l'Wk 
bayrak yarlfları yapalacaktır. 

8 ağus~ta Yenikapada kürek tefvik 
müMbekaları yapılacaktır. 

U ağustosta Hisarla Bebek arasında 

BoiUı geçme )'Wme ~ iaa 
edilecektir. 

kıEı vardır; yaloaz bunlar Japonyanın yanm ve bahan 
addedilirler, ,almz bunlar yardım ve tetvik görürler 

Yelli hpoa k.ı.. 

Japonyqa gidip telen bir J'r- ka
dın muharriri yazıyor: 

Japonya bir tezadlar ınendeketidir. 

bU:Jıc1arı Ti sene wveline gelinciv~ kadar Artık bir Japon donanması mevcuddu. 
~n gilnef- imparator1uğunu'o kırını- Hem de fedakar, çalışkan ve müessir bir 

ıalı beyazlı bandırasını tafıyan munta- donanma .. · ~okyo. ela resmi bir suvarede yiik-
ıtırı ve bu isme liyık bir harb gemisi Filvaki 1894 yılı eylulünün 17 nci gü· sek sosyeteye ıneıısub bir genç laza rast-
~cud olduğwıu bilmiyonaz. nü Çin ve Japon deniz kuvvetleri karşı· ladım. Toplantıda Japonlarla beraber 

Tokyo sokaklannda gezerlceıı betondan 
,yapılml§ muauam binaların yanında 

tahta veya mukavndan yapılmq ufacak 
evler görülür. Modem tabiler arumda 
insan kof.w el arabalarına Yastt.nır. Fa
kat bu tezad, belki hiçbir ~ Japoa 
kadınınıa hayatındaki kadar göze çarp-

186() yılındadır ki Japonyanın ilk harb lnşıp « Yalu. muharebesini yaptıkla~ı Avrupahlar da bulunuyordu. Genç kız 
l~isi, ahpp bir korvet cNagaznk~. H- zaman ~uvazörlerden . ~ürekkeb hır 21 ve 22 ağustosta Macarlarla yüzme bunlardan her birini sıra ile bazan elle-
~ denize indiriliyordu. Bu ilk Ja- Japon fılosu araların~a ~1 ta~e de kud· ve su topu müsabakaları yapılacaktır. riiıi dizlerine koyup eğilerek en nazik Ja-
""-- ~ap .... _........t .. n .. - ... -ıen on se- re. tli zırhlı. bulunan hır .Çm fılos_~nu pe~ 

2 
,. t "lllod d 11.-.. 

""'111 J _ ..... ..., .... ,_ ~ ·- _ 26, 27, 8 agus asta ~n a a yeL&C::ıı pon seli.mile selamlıyor,be.zılarile tam bir 
-- içinde Japonya gerek Avrupadan ve rışan ehruşler ve hezımete ugratrnış- müsabakaları nibayetlenmiş olacaktır. Amerikalı tavrile el sıkıyordu. Ve bu bir. 
~ · dan bir takım harb ge- lardı. İstanbul kürek birinciliği de 5 eylUl- birine zıd selimlqmalaruı birinden di
ltıilert aatuı aldı. Çiu • Japon harbini takib eden on sene de Yenikapıda yapılacaktır. .. ,ğerine büyük bir kolaylık ve ahtkanlık-
İfte bu ıemilerdir ki 18119 yılında Ja- ııarfında da Japon donanması giın geç- Bugün ve yarın yapılacak yıwnclere la geçiyordu. &tiri Jap<n> 1caclı11C 

Pon.yada iınparator tuaftarian ile dik- tikçe büyüyen, tekamül eden, kuvvet- saat ikide başlanacaktır. Merak edip sordum. Bana fUDlan U• ve evsafını muhafaza etmektedirler. ~ tar.ftarlan ....... da yapılan ]enen bir mevcudiyet olarak çalıştı dur- Atlama müsabakaları bilahare ilin e- !altı: Bahsettiibn genç 1uz kimyager olma-

~ ı:nuharebelerde impal'aıtoduk ta- du ve ııihayet 1904 yılında Moskof im- dilecektir. - Bizim talim ve terbiyemiz tamaıni- ya çalışıyordu. Onu llboratuvarda kaç 
~ tutarak harbe iftira& eden deniz paratorluğile patlak veren harpte Japon Omer Bes·ım ·ıst·ıfa 8w: le iki cephelidir. On iki on üç yaşına ka- kereler mikroskop başında hummalı bir -?9e•:-: ---...1- geH ....... ı..l••dir. donanması artık korkunç bir varlık ol- ıu 

- y......,.. --~ ~ . dar süren ilk çocukluk devresinde ta- faaliyet içinde gördüm. Bu genç kız ay• ıı...~•yı mittenid bir imparatorluk mu§, Rusların kahir ve faik deniz kuv- Tiirk Spor. Ku~u~~ a~~tıözm feBeder~ mamile Japon kültürile büyütillürüz. ni zamanda pir spor klübü azasındandır. 
-._ getiren bu dahili 1'arbden sonra vetlerini mağlubiyetten mağlUbiyete ui- yonu teknik işlerı muşavırı vmer sı~ Çay ikram etmeyi, çiçek tanzim etmeyi, Fakat eminim ki an'anelerine annesi ka· 
-~ıin kannıJmasmda bir denh kuv- ratmış ve cCu~ima. deniz cenginde ami- üç aydanberi ya~makta .01d~gu .. bu vazı- gitare ve(•) koto ·çalmayı öğreniriz. Çin dar sadıktır. Hemen her Japon şairinin ~ ..... L-...1-r ~ı...•- rol oyııadı~ı ral cRocestovenski. nin idaresi altında- feden istifa etmış, keyfıyetı Türk Spor ·f·ı f . 

1 
. . tetkik edebı'lm•k ki ba 

-- --.uı ._ -~ &nu.o.un ö . . . ı ozo ve pır erını ... terennüm ettiği Japon raz yramını ııL &ahit obnUf ve Japon bahriyesinin ki Baltık filosunu da ezere)t Aksayışark- Kurumu Başkanlığına bılqırmıştir. için milyarlarca işaretten mürekkep o-
0 

da annesinin . duyduğu heyecan ve 
~ bu IUfetle bir tecribedell sonra te- taki Rus deniz hakimiyetini Sarı denız:n Londrada beynelmilel atletizm lan Çin yazısını belleriz. Bu devrede bü- vecdle kutlamaktadır. 
1be!i atıbnıftu'. bulanık sularına gömmüştü. mDsabakaları tün dersler yalnız kendi dilimizde ve- * 
fı&."8undan IODn memlekıetin her tara- Buaünkü Japon deniz kuvveti rilir. Moclern bdm Japonyanm yanm ve 

et. tersaneler vücuda retirilmiş, hum- Bugünkü Japon deniz kuvveti ise İn· Londranın meşhur White City stadın- On üç yaşından sonra garb kültürü bahan ~yor 
'-la btr faaliyetle bir Japon denizciliği giliz ve Amerikan filolarından sonra bü- da yapılan ve küçük çapta bir oiimpiyat başlar. O zaman mecburi olarak İngiliz- - cHemen her memlekette şahsi sevi• 
~ deniz kuVYeti yaratılmaya uğraşıl- tün dünyada üçüncü dehhaş ve mütek~- oyunları addedilen atletizm müsabakala- ceyi ve ona ilaveten diğer Avrupa dille- yesi ne olursa olsun kadın, kadın diye 
~. mil bir varlıktır. Başta cNagato. ve rı büyük bir kalabalık önünde icra edil- rini öğreniriz. Avrupa musiki ve ~ebi- tanılır ve hemcisnlerinden ayırd edil· ~ hummalı faaliyetha fDt semeresi e- cMutsu. isminde iki dev zırhlı gehr. Bu miştir. Amerika, İtalya, Fransa, Polonya, yatını tetkik ve mütalea ederiz.. mez. Japonyada bu, böyle değildir. Bu· ~ 1011) aen<Oile 18'5 ..,...; arasında iki gemi (32720) toni!Bto mai mahrecin- lngiltere atletleri araS>nda cereyan eden lapon kadmı•m yapyışmdald teaıllu rada (oku-oan) yani tükenmeye başlıyan 
~b.Yada tüccar 'ft harb gemisi olmak de ve saatte (23) mil sür'atinde çok asri bu müsabakalarda iU dereceler elde c- Sokaklarda, plajlarda Japon kadınının eski nesille, (Moga) yani yeni nesli ka-
~ (250) tane bubarh tekne inşa edil- tekneler olup sekiz tane (40,5) santimet- dilmiftir. kıyafetindeki tezad o kadar barizdir ki... dını arasında büyük bir fark gözetilir. ~ oldutwıu söyliyebiliriz. relik top taşırlar ki İngiliz ve Amerikan 100 yarda Conson (Amerika) 9.8 Şurada tam bir Parisli yahut Amerikalı (Oku-san) geri kadın manasına gelir. d....~aaınafih parasını da hemen ilave e- donanmalarından başka bütün dünyada 880 yarda Kucharski (Polonya) 1.52.8 gibi giyinmiş genç bir kadın memura Moga modern kız demektir. Birincilerin 
~ ki bu tarihe kadar Japon mamu- (40,5) santimetrelik top taşıyan gemiler 120 yarda mania Finley (İngiltere) H.5 rastlarsınız. Beride çiçekli elbisesinin en genci otuz beşini aşkındır. İkinciler 
il\~• harb gemileri ufak tefek teknelere bu iki gemidir. Bu iki geminin inanılmı- Disk atma Carpanter (Amerika) 49.58 üstüne hemen hemen Avrupalı kadınla- ancak yirmi ile otuz beş arasındadır. 
~r ediyordu. Tam .manasile çelik yacak kadar yüksek olan inşa parasını 3 mil Ward (İngiltere) 14.28.8 rınkine benzer bir önlük takmış, fakat Oku-san yalnız japonca bazan da biraz ~ı harb &emileri başta İngiltere bu- Japon milleti hamiyet kesesinden ödr- 220 yarda Conson (Amerika) 21.7 başını tam bir Japog yerlisi gibi mendil- ingilizce konuşur. ömrünü evinde geçi· 
~trıak üzere ecnel>i memleketlerden sa- miştir. Hatta bu ianeye mekteb çocuk- Yüksek atlama Karneliyus Conson le sarıp üstüne o meşhur Japon hasır rir. Adı (0-haru-san) a yani üniversite-

alınıyordu. ları bile iştirak etmi§lerdir. (Amerika) 1.955 şapkasını geçirmiş bir satıcı kız görür- liler listesine dahil değildir. Halbuki an-1
11 .....1..1 J -•J!!a. J Sırık atlama Prakch (Avusturya) 4.15 ·· .. k b ı· t ılı ı nlar Japonyanın • Zu-uıı apon IDAIDuUKI apon Bu iki gemiden sonra, yaş itibarile, sunuz. ca u ıs eye yaz o a 

pmisi cİse• ve cHyuga. dridnotları gelir. Be- BakırköyUnde deniz Plajlarda tam bir Avrupalı banyo kos- }>aharı ve yarını sayılırlar. Ve ancak bu 
Jı. .. ~•Ponlar deniz ve denizcilik ışıne o heri (29990) tonilato mai mahrecinde 0 • b k I tümü ile gezinen kadınların hemen yanı kısma girebilen kadın hesaba katılır, 
~ candan sarılmır1aldı ki (1891) yı- lan bu gemiler de (23) mil sür'atindt- mosa a a arı başında ayaklarına tahta japon ayakka- yardım ve teşvik görür .• 
~~ Japonya Avrupa tsgi}ılarının 3 • dirler ve on iki tane (35) santimetrelik Ellllnini BalkeYiavı De~!--nı bılar, üstüne işlemeli ipek kimono giyfa- Bunları da bana vekAletlerden bırinde 
~ _ı;....__ı;. . • • Eminönü Halte ~ k fubeal tara. miş, beline çiçekli geniş sentürünü dola- sekreter olan genç bir Japon kı'Zl an-\i ruun sayanu -..~ mükemme- top taşırlar. Bu ıki gemı son seneler zar- tından denlzclllği tefvik lçin 15/Atustoa/Pa-
l_~ ilk modern Japon kruvazörünü fında, hemen yeniden inşa edilmi§1er gi- zar ıünü Bakırköy deniz hamamları ve Mar mış kadınlar dolaşır. lattı. 
~ indirmeje muvaffak oldu. Bu gc- bi elden geçirilmişler ve takviye edi!- mara Yıldm p.zinoau önünde saat u5> de Genç bir üniversite talebesi bana bu (Mop • Modern kız) lar 
;.:, «lflf.İdatb ismindeki (4300) tonluk mişlerdir. O kadar ki meşhur (Skaje- baflamak ür.ere federe g&Jrtfedere amatör mevzu üzerinde şunları söyledi: cMoga. Iann listesi JaPon kadın gaze-
-.oq bir knıftZÖrdti. ft cYokusukcı. hü- rak) muharebesinden alınan dersler bu sporcular araaında ytimıe, sandal, yelkenli - cBizim kadınlarımız arasındaki tesi olan cHaru-san-N. da neşrolunur. 

. . . . aandal, kotra, federe klfipler arasında fıta fark yalnız giyinişte değil ,ayni zaman- Bütün cMoga. lar üniversite mezunu-tersanesinde :iııp olunmuştu. ıki Japon zırhlısında tamamıle tatbık e- ve yol yarışlan, vaterpolo müsabakaları ter-
1&84 yılında Japon filOIU hepsi ecnebi dilmiş imiş. tıp edllmiştlr. Birinci ikinciye kadar madal- da düşünce ve telakkilerdedir. Mesela dur. Sayıları dört buçuk milyonu bulur. ~~~ketlerde yapılmıt c7• tane zırhlı Bu iki gemiden i<>nra cFusot V.:! cYa· ya kupa verilecektir. Miiaaba.taıara girecek- modern Japon kadınının onda dokuzu Bunlardan yüzde kırkı hususi otomobil 

~""Ql ile kımu azamı Japonyada inşa 'nlaşiro. zırhlıları vardır ve (1915-1917) ıer 14/Alustoa/Cumarteaı. günü akfamına sokakta kocasile birlikte yürür. Halbuki kullanır. Yüzde onu pilot veya uçak ~ c26. tane zırbaız kruvazör ve . kadar Halkevl ve Ba.kırtöyünde De.n1z ban- eski an'aneye riayetkar olan diğer kı- mektebinde pilot talebesidir. Yüzde alt: 
"<lr,, senelcrı arasında yapılmışlardır. Bunlar yolan sahibi ömer Baf()l'a müracaatla 1s1m- sun bunu efendisine hürmete uygun mış beşi ecnebi dil mütehassısıdır. İngi-

'h etten terekküb ediyordu. hacim itibarile diğerlerinden biraz kü- lertni yazdırmaıan llln olunur. 
\t QU esnada genç Japon bahriyesi mun- çük (29330) tonilAto olmakla beraber göremez. O, muhakkak erkeğin biraı lizceden maada en az bir yabancı dili a· 
~ ~rn bir deniz kuvveünde materynl sür'nt ve esliha bakımından cİse. sını- Kampa çıkan mektepler arkasından gider. na lisanı gibi bilir. Yüzde elli üçü muh-
ctı dar pel'80nalin de mühhn bir rol oyna- f 'd' 1 y 1 .. Her yerde olduğu gibi Japonvada da telü sahalarda çalışır. Bu kısmn dahil tUı mm aynı ır er. a nız rnutevassıt ba- ?tfithendis Ticaret ve Tıbbı'ye m-'- . f 'k' 1 · d .. . :t 
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" .-.-...1 İn ' t:A- yem ı ır er en zıya e unıversı e ta e o an arın yuz e yırmı se ızı memur ur. l ı 80Z UUIUIUe tutarak gı'ltereden t } d " H f k d • 
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'"'Q~ mı ~·"'"l Bunların çoğunu göreceksiniz. (Çiinkü: "ııcı. abirrall ııer .Trup niıı kumanda- oon üçü ise •Kongo., •Haruna."" <Kiri- da handan """"1kl kamp gibi lO gün (')Er&- bemıor bir - 1- öğle, dairelerin kapanma saati, mc=u:-

.beywt gıetirtU ve bu be~ten (Devama 11 inci ---'ada) denam edece1..+.1-. -1__,. 
•""BJ' ... Aı.u: ~- lDeııcımı 11 Uıci uadadr> 
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Be IJ(addakl müessif had· e 1 

SON P OSTA 

ADVQJ 
(Baş taTafı 1 inci sahifede) sahasından mağlôp olarak çıkmak pa- BugünkU program 

\~ bir lisanla hücum etmektedirler. Bu hasına dahi olsa centilmenliğe muhalif • 
t;LL G Ağustos 193'1 Cuma 
hücuma sebeb futbolcularımızın sert oy- en kfiçük bir harekette bulunmıyacak- ı 8 r A Jf B u L 

.nadıklan iddiasıdır. lardı. Bunun için işin esasında haklı ol- ötıe Defriyatı: 
Futbolculanmız ne diyorlar? salar dahi bu noktada haksızdırlar ve ka- 12.30: Plf\kla Türk muslklst. 12.50: BavQ-

Milli futbol takımımız dün sabah Bel- bahatlidirler. Kıncı bir galib olmaktan- dl.s, 13.05: Muhtelif pl!ik neşriyatı. 

graddan dönmüştür. Bu neşriyat müna- sa kırılmış bir mağlup olarak oynama- ütam neşriyatı: 
sebetile takımın kaptanı Beşiktaşlı Hüs- nın onlara daha faz.la şeref verebileceği- 18.30: Plılk!a dans muslk.lsL 19: Radyofo
oü ile görüştük. ni düşünmek vazifeleri idi. Bu vazl!ele- nllı: tomed! (Ihtıyar kız). 20: Fasıl saz heye-

. . . . • ti. 20.30: Ömer Rıza tarafından nrapca roy-
Milli maçta gözünd~ sakatlandığı ıçın nnı hatırlamamış ve yapmamış olmaklo ıev. 20.45: Fasıl saz heyeti, (saat Ayan). 2ı. 

temsili maçta oynamıyan Hüsnü bu maç büyük bir hata işlemişlerdir. 15: Orkestra. 22.J5: Ajans ve borsa haberlerl 
hakkındaki ihtisaslarını şöylece hulfı.sa Onları bu hataya sevkeden ruh, bizim 22.30: PIWn sololar, opera ve operet parça-
ediyor: ötedenberi şikayet ettiğimiz dövü' ruhu- tarı. 

_ Türk _ Yugoslav maçı tahminin fev- dur. Türk milleti, kendisini temsil et- y AR ı N K t p R o G R A M 
kinde sert cereyan etti, bu serilikte Yu- mek namına beynelmilel oyun sahaları- 7 Ağustos 1937 Cumartesi 
goslav seyircilerin çok tesiri oldu. Ma- na çıkanlardan dövüş ruhile değil, oyun İSTANBUL 
çın temiz bir hava içinde oynanmaması- nıhile oynamayı ister. Biz dövüşçü değil, Öfte neşriyatı: 
na onlar sebeb oldular. oyuncu istiyoruz. Türk milleti, dövüş- 12,30: Plakla Türk musikisi, -.-.. .r.::nva-

Sert oyuna Yugoslavlar başladL Nitc- mesini bildiğini asırlardanberi isbat et- dis, 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. • 
\im gözümün bu hale gelmesine, Niyazi- miş bulunuyor. Onu bir daha isbat et
nin kaşının patlamasına ve diğer oyun- mek lfızım gelirse zamanında ve yerin
cuların sekerek yürümelerine sebebiyet de gösteririz ve dört tane oyuncu ile de
verdiler. Esasen maç ta çok sinirli bir ha- ğil, bütün bir millet halinde! Futbol sa
:ra içinde başladı. Yugoslavları geçen se- hasında bize lazım olan ancak .')yuncu
neye nazaran daha iyi oynar gördüm. dur! Başkaları bunu bilmeseler bile biz 
Onların bizden daha ıyi oynadıkiarını bilmeğe mecburuz. 
da tasdik etmek lRzımdır. Daha sür'aili, Dostane neşriyat 
atılgan ve görerek oynuyorlar.. Belgrad 5 (A.A.) - Avala ajansı bil-

Biz ne diyoruz? ~yor: Dünkü '.Y.u~oslav matbuatı, 
Büyük bir esefle kaydettiğimiz bu ha- Türk ve Yugoslav milli_ f~tbol takımları 

dise üzerinde bizim fikirmize gelıncc, ~asında ya~ılmış olan .. ~ temas ~olayı
Türkiyenin samimi bir dostu ve müttc- sıle _u:un mutalcalar :urut~ek:?dır. . 
fiki olan bir memlekette iki tarafın spor- Butün gazeteler, Türklerın guzel b~r 
cuları arasında böyle bir hadisenin zu- futbol oynadıklannı ve fakat .. beynelmı
hur etmiş olmasından dolayı fevkalade l~l temaslarda lhım olan tec~bey~ ~a
müteessir ve müteessif bulunduğu.muzu lık olmadıklarını yazmakta muttehıddır-
bildirmek ilk işimiz olur. ler. 

Bahsin esasına gelince, oyun esnasın- Politika gazetesi, futbol mevsiminin 
tla orada bulunmadığımız için asıl haki- bir Türk - Yugoslav maçile başlamış ol
kati bilmiyoruz ve bundan dolayı da her masını meserretle kaydettikten sonra 
.iki tarafın iddialan arasında bir tarafı Türk takımının gösterdiği oyunla, henüz 
veya öte tarafı haklı görmek ve göster- büyük Avrupa takımlarına karşı oynı
mek yolundan gitmiyeceğiz. Bizce, ne yamıyacağı hakkındaki yanlış !elakkile
Yugoslav matbuatının, sebebsizce bizim ri kamilen izale ettiğini yazmakta ve mü
sporcularımızı tenkid etmek istiyecck taleasına §U suretle devam etmektedir: 
derecede bir haksızlık yapabileceğine Bu takım, Yugoslavların en ziyade 
inanmak, ne de bizimkilerin gene sebeb- müşkülatla ve bütün varlıklarını ortaya 
sizce ckınch bir oyun oynayacaklarını dökmek suretile yenebildikleri bir ta
kabul etmek kabildir. Olsa olsa arada kını olmuştur. 
karşılıklı bir fena anlayış olabilir. F'a- Diğer gazeteler de Türk ekipinden s:
kat, bu acıklı hadise karşısında düşün- tayişle bahsetmekte ve takımdaki sıkı 
düğiımüzü bütun samimiyetimızle söy- dısiplını kaydederek zuhur eden bazı 
lemiş olmak için diyeceğiz ki, bizimkile- hadiselerin Türk takımı tarafından tat
rin mühim bir kabahatleri vardır ve 0 bik edilmekte olan İngiliz sisteminden 
d d doğduğunu yazmaktadır. a şu ur: 

Sofyad;J. eshl 
Nazırlardan biri 
Tevhi/ edildi 

Ak.şanı neşrlyalı: 

18.30: Pli'ı.kla dans musikisi. 19.30: Konfe
rans: Dr. İbrahim Zatı: Mücrim çocuklar ve 
ıslahhaneler. 20: Cemal Kamil ve arkadaş -
ları tnrafından Türk musikisi ve hnlk şarkı
ları. 20.30: Ömer Rıza tarafından nrnbca 
söylev. 20,-tS: Belma Te arkadaşları tarafın
dan Türk musikisl ve halk şarkıları, (saat a... 
yan). 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa 
haberleii. 22.30: Plakla sololar, opera ve o
peret parçaları. 

Büyük 
Manevralar 

(Boıtarafı 1 inci sayfada) 

mevzilerinde yer almaktadırlar. 
İstanbul ve civarındaki garnizonlar

dan manevraya iştirak edecek kıtaatı -
mız da gitmektedir. Kara ve hava ha • 
.kem hey'etleri tayin edilmiştir. 

Manevrayı müşahede edecek olan 
Balkan Antantı ve Sadabad paktı dev
letleri büyük erkanıharbiye reisleri 
ve hey'etleri önümüzdeki hafta şehri -
rnize gelmeğe başlıyacaklardır. 

1 • 

Bu hey'etler, askeri merasimle kar-
şılanacaktır. Bilahare hey'etlcr bura -
dan İzmir vapurile Tekirdağına hare
ket edeceklerdir. 

Dün yenl tifo vah'ası 
Tespit edilnıedi 

(Baş taTafı 1 inci sahifede) 

Bostnnlar terkos suyu ile sulanncnk 
Bostanların da kırkçeşme suyu ile 

,sulanmaları yasak edilmiştir. Bostan -
lar münhasıran terkos suyu ile sula -
.nacaktır. Belediye tarafından verilen 
sekiz gün mühlet zarfında her bostan 

Bu kabahat, hadiselere en evvel Türk
lerin sebeb olmuş bulunmaları değildir~ 
bu ciheti bilmiyoruz. Fakat, şunu biliyo
ruz ve ona kaniiz ki bunlara Yugoslav 
oyunculan sebeb olmuş bulunsalar dahi 
bizimkilerin onlara ayni tarzda muka
bele etmemeleri elzem ve zaruri idL Ar
kalarında daha dünkü vukuatın ağır yü
künü taşıyan ve kulaklarında Başvekili
mizin, anlıyanlar için çok ağır ve çok 
haklı şikayetleri çınlaması icab eden 
Türk futbolcuları, beynelmilel bir oyun 

Belgrad 5 (A.A.) - Sofyadan bil- sahibi bostanına terkos musluğu tak -
dirildiğine göre sabık nazırlardan ve .dırmı.ş olacaktır. 
çiftçi fırkası reisi B. Guitchef, Avrupa, Kasap ve balıkçılarda buz dolabı 
ve bilhassa Parise yapın~ oldui,ru se - bulunacak 
yahatinden avdetinde Sofyada trenden Her balıkçı ve kasap dükkanında 
inerken tevkif edilmiştir. Mumaileyhin soğuk hava tesisatı bulundurulacak -
tevküi esbabı hakkında hükfımet ga • tır. Balık ve etler müşterilere buz do-
zetelerc hiç bir tebliğ vermemiştir. laplarından çıkarılarak satılacaktır. 

Ağustos~ 

• 
iyatro zun üç artistı 

kudurmak tehlikesi atlattı 
(Ba#'lmfı 1 inci sa~~da) . ,.lı kudu~ olduğu sureti kat'iyyede taııaY 

Benim oldum olasıya, kepekle, kedı kuk ettı! 
ile başım hoş d~dir. Memur gülüyor: ... A1'1i 

Fakat geçen gün, bir ahbabın, gözüme -- Sade o mu ya? Hemen bütün~ 
nasılsa şirin görünen köpeğini okşamak tiyatrosu sa:natkarlan kudurmak 
gafletinde bulundum: cSen misin okşa- kesi atlattılar!.. ~ 
yan?> Hayvanın yattığı yerden fı&ma- - Diğerlerine de Bayan NecltıdaD 
sile iki parmağımı dört yerinden dişle- geçecekti? . . 'ft' 
mesi bir oldu. - Hayır ... Bayan Cahide ıle BaYttı~' 

B kalsaydı tentürdiyotu basıp ge- lat ta ısırılmıştı! Hem onların atla dl 
:: F kat' ahbabımla zevcesi: ları tehlike, dünya kuduz edebiyatıll 

çec ım. a İh . b' 
1 

A bir garib, orijinal hadise oldu! 
- Olmaz... tıyaten ır mu~y~e a- _Ya? 

zım. Şimdi yazdır. Kuduz tehlıkesı faz- 0 1 k d" besl dikl · b' siD' 
A •• • • • • - n arı, en ı e en ır 

ladır. Vakıa kopeğimızm bır yere çıktı- b B. . b'ldiy. . ,-~peı-ttı y . lm 1 d' t tt ca ısırmış. ızım ı gımız, AU 
gı yok amma, bellı o az. ıye u ur- k d'd f ed b . d k te J:O' e ı e, ar e, eygır e, mer ep , 
dular. yunda, keçide, devede, kurtta, çakald" 
~= ·~ 

ayıda, sırtlanda, hulfisa, bütün mcrrw 
- Adam siz de .. · dedim. hayvanlarda kuduz mikrobu varclır. Sıll' 
Fakat bahane kar etmedi. Sonunda, cab da bunlar arasındadır. Fakat tıb cdt 

köpeği otomobile atıp, Topkapının yolu- biyatı, Sincabın, kuduz mikrobunun fl! 
nu tuttuk. kili olduğunu anlatan tek vak'a kayde' 

Kuduz tedavınanesinde, bedava .tedavi mcmiştir. Yani sincabın kuduz mikrobıl' 
edilen hastaların gördükleri iz?.ct ve ik· nu insanlara da aşıladığı duyulmamıştı> 
ramı, meşhur hekimlere bk muayene Bu itibarla, biz, Talatla Cahideyi tedB(. 
için beş lira veren zengin hastalar bile altına almaya lüzum görmedik. Sincstı' 
göremiyorlardır. !arının kuduz olduğunu anladığımız }ıs.l' 

Orada on para harcamadan gördüğü- de, onlara müsterih olmalarını söyledi~ 
müz itibar bizi adeta mahcub etti. Fakat onların müessesemizden ayrılıŞ 

Geçtiğimiz taş koridorların kenarla- rından iki gün sonra, harikulAde bi1 
rındaki ahır yemliğine benziyen mahal- vak'adan haberdar olduk: 
ler, tavşanlar, kobaylar, beyaz fareler- Çanakkalenin Ezine kazasından bir ' 
le dolu ... Hele tavşanlar, sayılamıyacak dam, doktora :müracaat etmiş, dokfot 
kadar bol. hastayı muayene etmiş. Sıtma arazı gör 
Yanımızda bulunan memur onları gös- müş. Fakat hasta yutkunamadığındB 

tererek: şikayetteymiş, doktor, boğazının kııt1' 
- Beşeriyeti kudurmaktan kurtaran kuru yandığından bahseden hastaya fi 

bunlardır! ğuk su içirmek istemiş. Hasta suyu / 
Diyor ve ilave ediyor: rür görmez, korkusundan tirtir titrenıt' 
- Kuduz mikrobu, henüz keşfo1unmuş ye başlamış. Kuduzun en mühim alfulle 

değildir. Bundan 30 küsur yıl önce Negrl olan bu su korkusu, doktoru şüpheye dıl' 
adında bir İtalyan alimi, kuduz hayvan şürmüş. Kısa bir tahkikattan sonra ot 
beyninde mikroblan görmüş. Fakat yal- renmiş ki hasta, doktora rnüracaatınd~ 
nız beyinde yaşadığı için, yaşıyan insan· 30 gün evvel, bir sincab tarafından ı.sı' 
larda mikrobları görmeye imkan yok. rılmış. Fakat adam, kulağındaki cheıt' 

Biz, kuduz şüphesi altında bulunan miyetsiz yaraya merhemi sürmüş get 
hayvanın beynini, tavşan beynine aşılı- miş. 
yoruz. Eğer tavşan :kudurursa, diğer Aradan geçen günler, doktorun şüpbt' 
hayvan tarafından ısırılan insanı tedavi lcrini takviye etmi ve zavallı adam fe• 
altına alıyoruz. Ondan sonra artık onun bir şekilde kudurarak ölmüş! 
tedavisi tamamlanmadan elimizden kur- Biz bu hadiseyi öğrenir öğrenmez, O' 
tulmasına da imkan bırakmıyoruz. Eğer hideyle Talatı buldurup tedavi altına sr 
iğnelere muntazam devam etmeZS(', za- dık ve onlar, bu haberin bize vaktind 
bıta vasıtasile zorla getirtiyoruz. Kanun gelişi sayesinde hayatlarını feci bir aJtl' 
bize bu hakkı veriyor. betten kurtardılar! 
Yukarıya çıkıyoruz. Hüviyetimi tes- Muhatabım bunları anlatarak, pannS' 

bite hazırlanan memurun karıştırdığı ğımdaki diş yerlerini muayene ederkeJI. 
defterde gözüme aşina bir isim ilişiyor: - Sizin yara iyi yerde! diyor ve yar' 

- Bayan Necla ... Şebir tiyatrosu sa- yerini beğenişinin hikmetini anlatıyof. 
natkiırlarından! - En tehlikeli yaralar, beyne yakın " 

Soruyorum: lanlardır. Onun için, kuduz çocuklar içil 
- Demek Bayan Necla da ısırılmış! daha tehlikelidir. Zira onlar; boyları 1" 
- Tabii... Hem o resmen kudurmak sa olduğu için, ekseriya yüzlerinden ısı' 

tehlikesi atlattı. Çünkü buraya beraber rılırlar ... 
getirdiği beyaz Rus köpeğinin adamakıl- - Siz şimdi benden korkmuyor rıı11 

sun uz? 
" Son Posta ,, nın tefrikası : 69 sın. Şimdi de aranıza bir soğukluk gir- dıyı hapse atsınlar da aklı başına gel

miş .. büyü mü yapmışlar, nedir~ Yedi sin!. 
Muhatabım gülüyor: 
- Sizin daha yaranızın kanı kııru[J'l' 

mış! 

Yazan : K. R. Enson 

gün mü desem, yedi haf ta mı desem, Genç şoför olduğu yerde donmuş gi. 
yedi ay mı desem, bugünlerde sen bıraz öiydi. Başını bile çevirmeden: 
üzüleceksin. Helecan geçireceksin!. Ne - Ben bu kadının yüzünü ilk deia 
yapacağını bilmiyeceksın, oradan ora- görüyorum. Sizin için ne ona bir şey 
ya çarpınacaksın!. Bir karışıklık kopa- söyledim, ne de öteki kadına, ev sahi
cak!. Arkasından da uzun bir yolculuk bine ... Yarım saat evveline kadar fa
görünüyor .. sonu iyi olur, inşallah!... la baktırmak aklımda bile yoktu. Nasıl 

Sonra, dudağını büktü; gene İmadın isterseniz, size öyle yemin edeyim; be
elini aldı, baktı. Sonra Fehametin elile nim hiç bir suçum yok. Si,-..gene isterse-
yanyana getirdi: niz inanınız, isterseniz inanmayınız! .. 

Fehamet, gene atıldı: 1 Sanki kendini tutamıyormuş gibi bir - İşte, dedi, ikisi de bir.. ikiniz de Fehamet, otomobilin bir köşesine sin-
- Mutlaka Şemsünnisa olacak! .. U- kaç kere: • birbirinizin yatağına düşüyorsunuz. miş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İmadın 

Hem, yanlış telakkiler hilafına, Jc1" 
duranların çoğu, saldırmazlar. vaıcı~ 
saldıranlar da, hatta yaman bir kuvVl' 
kesbedip karyola, pencere demirJcriol 
çatır çatır parçalayanlar da yok değıldif 

Fakat ekseriyetle, kuduzlar, kuzu Jtll 
dar sakin olurlar. 

Gülüyorum: 
- O halde kuduz mikrobu azgınJBtl 

itidale alıştırmaya birebir gelecek! 
Naci Sadullah 

zun yal, elmaslar, sahiden hepsi üstü- - A, a ... Üstüme iyilik sağlık!... İki de çocuğunuz olacak!. bu kadar acı, bu kadar sert konuştuğu-
ne çıkıyor!. Dedi. Sonra, ev sahibine döndü: Fehamet, yerinden fırladı: nu hiç duymamıştı. Ona inanmamak ar- Bayraklı faciası 

Şerife teyze: - Kadınun, ne olursun, bana bir su - Bu kadarı da saçma!. Dinleyemem, tık elinden gelmiyordu. Fakat madem /ki kurban 
-Elbet çıkacak, a kızım ... Kahve bu, getirsene ... Ama, küpten olsun.. artık!. ki bütün bunları o öğretmemişti; öyle 

yalan söyler mi?. Ta Yemenden geli - Ara yerde, belli etmeden gözünü Diye bağırdı. Çantasından bir lira çı- ise bu cadaloz karı nereden bulup çı- Daha verdi 
yor! .. Hem bak, oğlum, otomobilci mi- klrptı. Sanki onları biraz yalnız bırak- kardı. Şerife teyzenin önüne attı. Kapı- karmıştı~. O fincanların dibindeki kah- (Ba§taTafı 1 inci sayfada) 
sin, nesin, pek yakında bu işden çıka- masını an.la.tmak istedi. ya doğru yürüdü. ve telvcsinde, avuçlarının çizgilerinde İtalyan hastanesinde tedavi edil ' 
caksın. Bugünlük pek üzülüyorsun ama Ev sa~ıbı odadan. ç~nca, fısıltıya İhtiyar kadın baka kalmıştı: sahiden insanın içyüzünü ifşa eden es- mekte bulunan üç yaralıdan Amele ~9: 
hiç nafile tasa etme!. Hepsi düzelecek. benzer bır sesle dedı kı: - A ... A ... Avurdun kin'ıe, ayol?. rarlı bir kuvvet mi vardı, artık şimdi de 1.valalı Osman gece saat onda, depo J!!tı, 
Gönlün kimde ise, işte o kadın, seni - Bu yaşa geldim, ben böylesini gör- Bunları ben uydurmuyorum ya, ne gö- buna mı inanacaktı?. ı dürü Ali Meftun da sabah sekizde ol 
sevmiyor sanıyorsun, halbuki o da se- medim. ~yol, sizin ikinizin falı da bir rüyorsam, onu söylüyorum. Şimdi bu- Ya bütün söyledikleri doğru ise eğer, diller. Ali Meftunun cenazesi bU~ 
nin içın deli, divana oluyor. Şimdi, sö- çıkıyor. Ikinizin kahvesi de bir, elleri- rada utanıp bize gösteriş yapacağına za- günün birinde ikisinin yolları da yan-

1 kaldırıldı. Cenazeyi kırk otoınob111 
züm ona, seni pek horluyor; hiç yüz nizin çizgisi de!.. Yollarınız bir ... Niye- manında kendini sıkı tutaydın!. Al is- yana mı düşüyordu?. Buna dn böylece dostları ve akrabaları takıp ettiler. ~~ 
vermez gibi görünüyor aldırma ... İlk tinız bir .. düşünceleriniz bir... Senin .temem, paran da senin olsun!. Ben falcı inanmalı mıydı?. Dün Şemsünnisayı a •. naze şir~etin bürosu önünden geçil'l 

. gördi.it1fi gündenberi onun da içine kurt yüreğin pek kabarmış!.. Bugünlerde değilim. Yalvardınız da onun için bak- yıplarken şimdi kendisi de ona mı ben- .Ierek asri kabristana götürülmüştür· • 
• dı.işmüş ... hem de ta burasına can evi- içind: bir korku var .. bir erkek var, o- t~. Aşiftenin zoruna bak!.. ziyecekti?. Neden ise içinde gizliden Depo civarında bağ kulesinde ild1 

• 

ne!... ' · nu gormesen edemiyorsun!. O da senin Imad, genç kadının arkasından koş. gizliye, anlaşılmaz bir sevinç vardı; ya met eden komisyoncu Bay Halid, \1e~~ 
üstüne titriyor!. A, a ... Bir erkek daha tu. Otomobile bindiler. Fehamet, hır- bu nedendi?. Kanında tatlı bir ateş ya- diği ifadede vak'a gecesi müdür , 

Fehamet, neden e helecan içinde idi. var ayol.. bu da kim?. Boylu poslu, kuzu sından ağlıyacak gibi olmu.ştu: nıyor; seven, sevildiğini de anlıyan in- Meflun'un yanık halde kuleye ko~t·ı.ııııi 
Kendi fincanını da uzattı: gibi temiz yürekli bir adam .. sana pek - Bu karıya, o deli saçmalarını sen sanlar gibi o da gülerken ağlamak, ağ- ğunu, kendisine su ve karpuz verdı!! 

- Kuzum teyze, dedi, benimkine de yakın ... Ama günün birinde ayn dü- öğrettin değil mi? .. O da sanki fala ba- larken gülmek istiyordu demek? .. O söylemiştir. ., ıtl 
·bakar mısın? şüyorsunuz!. Darılma ama kızını, sen kıyormuş gibi attı, tuttu... Aklınızca da mı, kendisi de mi?...... Bay Halid yangının gaz ocap0 iP 

Şerife teyze finca~ı aldı. Bir onun biraz çok bilmişsin!. Çok fettan bir ka- beni tuzağa düşüreceksiniz öyle mi?.. Artık buna karşı isyan etmek için parlamasından çıktığını, içeridek1~e;'ve 
yüzüne baktı, bir de Imadı süzdü. Kaş- dına benziyorsun!. Bu erkeği de başka Şimdi gidip şuradan polise haber vere- sırpınıyor: kurtulmasına imkan olmadığını jlfl 
•lan çatıldı. Parmağını ağzına götürdü. bir kadının yatağından çakartıp almış- ceğim. Falcılık yasak değil mi?. Bu ca- (A,.Jca.ı 001") etmiştir. 
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t ramızcadan tercüme edebi roman Terc&me eden: M. Y. 

, Düşmüştüm, uçurumun dibi~i ı -Yirmi dört saatini filan bilmem a- Görmüyorum, hissediyorum... De-
gôrmek için eğildiğim zaman, el'an vu- ma, bayatlığına bayat doğrusu! Belki mir parmaklıklı pencerenin müstatil 
cudümde berelerini hissettiğim ezici] de suda kaldığı için böyle olmuştur ... deliği henüz karanlık. Fakat gece, ni. 
nazarların enseme ve omuzlarıma vur- ı Hele siz örtüyü aşağı sarkıtın, ip de ,hayete ermek üzere. Kalın camların 
duğu darbelere benzer büyük bir dar- gönderin... Dört ucundan bir bağlıya. arkasından sabah ayazını duyuyorum.. 
be, ansızın üzerime çökmüştü ... Hatır- lım... Bu mübarek adamlıktan çıkmış Şamdandaki mumlar sonuna kadar 
hyorum... da çorba olmuş. Toplamak için .kaşık is- yanmış. Son mum damlalarının ortasın-

Cesede, kendi cesedime bakıyorum .. ter ... 
eski bir ceset haline gelmiş bile ... Üze- - Sakın başka birisi olmasın bu? da bükülüp kalan fitiller, artık belli be-

lirsiz, sallantılı ve ara sıra sönen bir rinde sinekler uçuşuyor... Etrafında Yanlış bir halt etmiyelim, ceblerini bir 
akan su onu eskitiyor, eritiyor, dağıtı- karıştırın bakalım! ışık veriyor··· 
yor ... Evet hakikaten eski bir ceset... - Dur bakalım ... Evet, ta kendisi! Uyku bana biraz, pek az kuvvet ver-

Tabutçu biraz acele etse... İşte hüviyet cüzdanını buldum .. kart- miş. Acaba yataktan kalkabilecek mi. 
Ve ben, ben de ihtiyarım. Biraz ev-1 vizitler d~. var ... Daha bir sürü kağıt.. yirn ~ 

ve} bu kadar ihtiyar mı idim? Yoksa odur o ... Ortüyü sarkıtıyor musunuz? Hesab etllleğe çalışıyorum... Bida-
güneş, semada, uzun müddet, bir çok - Al, sarkıttık. yettenberi, maceranın başladığı andan-
seneler ilerlemedi mi? - Yallah, bir iki üç! Çekin ... Aman, beri acaba ne kadar zaman geçti? 1 

Bilmiyorum, hiç bir şey bilmiyorum .. aman dur... Dur bakayım ... Bugün ... Bugün işte 
Bayılmıştım, bunu hatırlıyorum... - Gene ne oldu? şafak söküyor ... Dün ... Buradaydım ... 

• 

Ormanda bir gece 
Y-: h-. F....ı Çeviateıı: Nwullıah A~ 

Uçuruma yuvarlandıg·ım zaman başım - Ne olacak ,herifci oğlu çok hafif Evet ... İhtiyar oluşum dünkü gündü .. 
h Cellem.uae arkuından torbcuım .Uı, karın Adrinv ile Jea• clıl °"" takltd ettilll ve ellerim döşemeye çarpmıştı... De- ya u dün, akşam 'karanlığı ile şafak arasında 

ınek ki cÖlmez adamlar• beni bu odaya - Çok mu hafif! Çorba gibi diyor- ihtiyarladım. Ve cÖlmez Adarnlar:ıt m Pretentaine omıamnın .kUşlan o ak - va kurmap kalkımflv; tıpkı kuşlar fi, 
getirmişler ... Bu yatağa yatırmışlar ... s~_n, __ sa~ın ~o_lunu, bacağ~ filin yere evine evvelki gün, evvelki akşam gir- şam üç garib hayvan~ geldiğ~i gö~ce bi ... İnsanlar, hep bir arada ya§ama~ 
,Belki de bu akan su ... Yağan yağmur, duşurmıyesınız? Yerlere bı~ bakın_! ,miştim... Demek hepsi, iki gece bir 

1 
şaşırakaldılar. ~vvela onlan birer ınsan vaz geçmiş, sırtlarına yuvalarını yüJde.o 

Ve esen kış rüzgarı beni ihtiyarlattı... - Hayır, çavuş, kafası bıle yerınde aün Yalnız b" .. B 
1 

be 1 sanmlflardı; yagmur yağdı mı, ağaçların nip, yapayalnız denilecek bir halde, bl-
İhtiyar ihtiyar ihtiyarım .. Ve anbe- duruyor... be ··:ht" .. ır __ gu_~···b ununukla ra. I dibinde hemencecik bitiveren şu pıs ve kıp ormana gelmişler! Baykuş: 

an, sani;eden sa~iyeye daha ihtiyar Haydi! Y1sa! k dr, 
1
k ıyar yuzukamund d~ yan ne I yum~ şeyleri tdi>lamak için gelenler - Ben bunu hayra yormuyorum! der 

l a ar uru ve ne ar erın.... a ya- k 1 d Ba ıl da fırtınalardan bile d" o uyorum... 1 ço o ur u. z arı ı. 
Ç . ı.ı.. Sak 1 Sımsıkı bağlanan çarşat başımı sıkı naklanmdan sarkan, çenemden sarkan tehlikeli çıkar yuvalara hiç bakmada.'1 İnsanlann koca koca evleri yardır) enernı yo.ıuuyorum. a ım uza- . . • kı - . . ' . bir 

- - ba ı k b" k ı ·· • ti 1 yor, eJımı koiwnu sıkıştırıyor Sedye bu ragı rengındekı demet... Yalnız ağaçları devirirdi. Hepsı de etrafı karış- halbuki şimdi ormana gelenler basit uıaga ş amış, ır ır sa a .. sur a e . . . ı . ı 

çıkıyor ... Ellerimi şakakiarımda gez- 1 sarsıla sars~la. g_i_d~!or ... Hep görüyo- bir gün .. ev:t fakat ~e:1iın iç~n bir asır- tırırlar, b~~n da fel~et. saç~rlardı. ?r- yuva kurmasını bile bilemiyorlar. nsan
dirdiğim zaman buruşukluklar hisse-/ r~m, .gnyet ıyı goruyorurn ... Meş'alele-J dan daha agır... Sozume hıç kimse i- mandan bır ınsan geçti ~· daıma bellı o- Iarın ellerinde, ateş saçıp öldüren sopa-
diyorum... ' rın zıyasile, odada yanan üçüzlü şam- ,nanmıyacak, hiç, hiç, hiç kimse... 1 lurdu: dallar kırılır, çıçekler kop~rıhr, lar vardır; halbuki şimdi ormana gelen-

'O d f d k 1 od danın ziyası birbirine karışıyor... ı Acaba yatakt kalk b"l k . çimen çiğnenir, yuvalar bozulu:-, bırta - ler ateş yakmasını bile bilemiyorJar ..• 
ı. ,.. dç eÖ~lmır apdı açlı ıyor ve ·-d kank~nk Zifiri karanlık bir gece... yun· ? Belkı· de kaalkan fakı ect e lmı-, kım hayvanlar ölürdü... Şakrak kuşu: 
~ın e c ez a am ar• ın mu e ı D . · rım, a a evve e- , . ..

1 
ld 'L:? ded" ks . . .. .. emır parmaklıklı pencereden, artık . .. .. .. Fakat Pretentaıne ormanı ku~arı o - Acaba ne o u ıu. ı; yo a ma-Çehrelerını goruyorum. Her defasında, hı"ç ayd nl k . . b-t·· d mırde şu vucudumu saran ve sıkan çar- .. - d""kl . - gan·b hayvanı insan .kineleri kırıldı mı? g .. 1 . . k k kl ı ı gırmıyor, ve u un ay ın- f .. 1 . _ gun gor u erı uç , 

oz e~mı ya:ı apıyara ' n: ~aptı _a- lıkları sönen semadan, patikaya, hiç ~a ı ço~se er ... Hangı çarşaf? Yatagın cinsinden saymakta tereddüd ediyorlar- - Belki de akıllarını kaçırmışlardır ..• 
l'ını gozetledun Adamların, ihtıyarlıgı- b" . . ... 1 .. çarşafından başka çarşaf yok, o da vü- d G . 1 d "k- k - tü"nde yu·· _ Yoksa canları mı sıkıldı'. • . . · _ _. . ır zıya suzu mı.ıyor... .. .. ı. erçı on ar a ı ı aya us -
:ı, a~ iht~y~l~~~ı, hayretler ıçmde Sunsıkı b~ğİanan örtü gözlerimi ka- cudumu sıkmıyor ... Vücudümü sıkıştı- rüyorlardı; onlar da vücutlarının bir kıs- İhtiyar bir karatavuk: 
yrettiklermı gordum. patıyor... Iran nedir öyle ise? Ha, anladım ... Öte- mını bir kabuk altında saklamışlardı; fa- _ Her halde halleri pek parlak değil, 
Acaba saat kaç? Hangi senenin hangi Orada gözlerimi örtü kapatıyor, bu- ;kinin, adamın sarıldığı çarşaf. .. Hep kat sırtlarında, büsbütün başka bir ki - dedi. Bakın ağacın dibine ne düşünceli, 

'iiniiadeyi:l acaba? rada da uyku ... Uyku, yarı ölüm... !görüyorum, t; .. rünce de tabiatile"'şaşın- bukla örtülü bir hörgüç vardı. Geçtikleri düşünceli oturmuşlar; yırtık bezleri, b~r 
K XXXV yorum birbir· k t yerlerde de hiç bir şeye dokundukıan türlü tutuşamıyan odunları da önlerin-• ır sakalım ag· ardı, onu görüyorum, • me arış ırıyorum... kt - .. d 

1 
.. k · t , da 

T k f k ··k~ yo u; agaç gov e erını emıren o uzun, de... nsanla dişisi kızgın; yavru.arı 
fimdi geniş ve uzun bir sakal oldu. Ö- e rar şa a so uyor... (Arkası var) parlak şeyı· de getı"rmemış· lerdı". de 
ı •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ağlıyo~.. Çok ~kür ~ onların yerin illerin, dağılan vücutlarında da saçlar La F ıı 

M 1 k M •• b k • • h O üç garib hayvan, ormanın o ~- değiliz ... 
ve sakal böyle sür'atle büyüyor ... Elle. emur U USa 3 3 JmtJ aOJ riette denilen bir yerinde durdular. Bı.i- _ Ne diye burada oturuyorlar da 111 
tim çok zayıfladı ... Derilerinin altında J tün orman, ne olacağını merak ediyor- köy dedikleri yere doğru gitmiyorlar? 
boğmaklı kemikleri hissediyorum... T. C. Z RAAT BANKASINDAN: du. Ortalığı bir sükut, adeta merasime _ Yorulmuşlardır da ondan. 

Zannederim güneş batıyor. Mahbes Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR MEMUR A- mahsus bir sükut kapladı, sonra birden- _ Ya artık köy kalmamışsa? 
Gda kararmağa başladı. Parmaklıklı LINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. bire her taraftan hayret nidaları işitildı: Baykuş gene: 
J>encereden içeri sızan gündüz ışığı bel- Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den o üç garib mahlukun üçü de arkaların - _ Ben bunları hayra yormuyorıım. 
1i belirsiz bir hale geldi... Ve ötede, a- aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. dan hörgüçlerini atıvermişlerdi. Onların dedi. • 
kan yeşil su, silikleşen, gevşiyen ve pa- (Bu yaştan .cıcagı· olanlar · t"h · b"l" ı d 18 d 1 birer insan oldugu· anlaşıldı: bir erkek, Bu-lbu··ı onlara şöyle bir nutuk çekti: ""Y ım ı ana gıre ı ır erse e yaşın a~ evve memur-
l'alan.mağa 'haşlıyan cesedin etrafında luk ~ıfına geçemezler.) bir dişi, bir de insancık... - Arkadaşlar, hiç şüphesiz bilirsiniz 
l'alanrnağa başlıyan cesedin etrafında Orta mektep mezunları için altı ay, liee ve yüksek mektep mezunları için bir * ki bizler de vaktile bu halde değilmi.§iz; 
esmer bir renge bürünüyor... sene devam edecek OOuı staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 30, orta Monsieur Cellemuse arkasından torba- eskiden biz kuşlar için yaşamak, şimdi-

Evet işte gece oluyor. cÖlmez Adam. ücaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek- sını attı. Kansı Adrienne ile oğlu Jean kinden çok kolaymış. Besleyici kuşlar 
!ar. gene yanıma geldiler. Fakat yalnız tep me:.ı:unlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mü- da onu taklid ettiler. M. Cellemuse tor- varmış, onlar ötekilere yemek verirler • 
ıbaba ile oğul. Büyük babalan meydan- tenasip surette ücret verilir. basından, binbir ihtimamla, yepyenı bir miş; asker kuşlar varmış, ötekilerı mu
ıda yok... İyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az olma- çadır çıkardı; ufacık kazıklar, bir hayli hafaza ederlermiş; jandarma kuşlar var• 

Yatağıma yaklaştılar. Endişeli yüz- mak üzere yüksek tutulur. ip getirmişti. M. Cellemuse ömründe ça- mış, hırsızlığın önüne geçerlermiş; hattl 
!erle beni uzun uzun tetkik ettiler. Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirmi dır kurmaml§tı. Karısı endişeli endişeli terzi kuşlar, yuva yapan mimar kuşlar 

Sonra bir kelime söylemeden, geldik
leri gibi çekilip gittiler. 

tiç kollu şamdanda, şimdi üç mum 
birden yanıyor ... 

Ötede gece karanlığı gittikçe koyu
laşıyor ve esmer renkli su kararıyor ... 
kararıyor ..• 

A! O ne? Odanın içinde meş'a1eler 
itli yanıyor? Adamlar mı bağırıyor? 
lia! Anladım! Bu gürültü ve aydınlık ö
tede; uçurumun etrafında! 
Meş'aleleri uçuruma doğru uzatıyor

lar. Gözler uçurumun dibini araştırı
Yor... Kı~ızı, mavi üniformalı adam
)ar görüyorum ... 

• Bir de sedye var... Anladım, an!a
dım ... Beni arıyorlar ... 
Bağırmalar, küfürler .. sonra diğerle

rini susturan bir ses! İşitiyorum, mü
kemmel işitiyorum; konuşuyorlar: 

- Gördüm diyorum efendim, işte 
'dipte yatıyor. Aşağı inmeli! 

- Aman dikkat, çok derin ha! 
- Korkma, evvel Allah beceririz. 

Vay canına, herif bayatlamış yahu! 
'ruü Allah müstahkını versin! 

- Ne bağırıyorsun be} Biraz ya • 
\'aş ol! 

- Çavuş efendi! Bunun insana ben-
zer yeri kalmamış! Kokmuş. -

- Ne dedin, ne dedin? Çürümüş mil? 
kendine gel oğlum, öleli yirmi dört sa
•t olmadı daha! 

liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla TEKAÜDE TA- sordu: 
Bİ DAİM! KADROYA. alınırlar. - Bari becerebilecek misin? 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BA- Kocası endişeli endişeli cevap verd: 
LIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYARBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, - Ona ne i\ipbe? 
ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUL, İZMİR, KAS- Oğullan da: 
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESUN, MALATYA, - Çadırı kuramazsa açıkta yatarız, ae-
MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SiVAS, TOKAT, TRABZON, di. 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunlan için 19 ve Adrienne kuru odun parçalan topla -

mış, bunları Kamp Hayatı adlı kitabın 
20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep meıunlan için 23 ve 24 Ağustosta saat do- tarifi veçhile yığmıştı. M. Cellemuse a
ku:.ı:da,. başlanacaktır. 

ı yaklannın dibinde duran çadıra, küçiik 
(Ankara ve stanbtrldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyacaktır.) kazıklara, ~ parçalarına bakıyor, bunl:ı-
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya- rın bir araya gelerek bir çadır, içine gi

pılacağı yukarıda isimleri yazılı ıubelerimizden elde edilebilecek izahnamelerde rilebilir bir çadır teşkil etmeleri için ne 
görülebilir. yapmak lazım geldiğini bir türlü kestirc

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahalde.ki banka şubesi mil- miyordu. Onları tekrar tekrar gözden 
dürlüğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tari- geçiriyor, elliyor, yine yere bırakıyor, al-
hine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) nını kaşıyor, düşünüyor, bir türlü karar 
----···~~--~~~~--~------------~~--~~------~~---~ d 

Teknik Okulu mUdürlüğtlııden: 
Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli Tutan İlk teminat 

Adet Lira Lira Lira 

Etüd SıraSJ 80 45 3600 
Tabure 200 2,f 500 

4100 30'?,50 
Ders Sırası 150 26 3750 281,25 

Okulumuz ihtiyacı olan yukanda cins ve mikdan tahmin bedelleri, tutarı ve ille 
teminatı yazılı sıra ve tabureler iki ayn prtnamede ihalesi yapılmak üzere 
9 _ 8 - 937 gününe rutlıyan pamı1eSi günü Etüd Sarası ve Tabure H de ve ders 

veremiyor u, Jean gene: 
- Zannederim açıkta yatacağız, ded:1 
Adrienne oğlunu azarladı: 
- Babanı rahat bırak! 
Adrienne'in kibritleri azalıyor, ateş hır 

türlü yanmak bilmiyordu. Kibritler yn
miye indi, ona indi, nihayet beş tane 
kaldı. Jean: 

- Bilmem ama zannederim açıkta ya
tacağız, dedi. 

Bir şamar sesi işitildi; Adrienne'in son 
kibriti yanıp söndü. 

varmış. 

cO zamanlar bizler açlıktan, susuzluk· 
tan ölmezmişiz. Aman zaman gelmış, 

besleyiciler kendilerinden başka kımse
yi düşünmez olmuşlar; jandarmalar jan
darmalıklarından, askerler muharebele • 
rinden başka bir şeyle uğraşmaz olmuş
lar ... Öyle ki artık kimsede şarkı kalma· 
mış. 

cAma bir gün bir kuşla dişisi, betonar• 
me yuvllarından kaçıvermişler; her gün 
yemek yenilmezse denenin daha tatlı 

olduğunu farketmişler, susuzluğa alış • 
mışlar ve gönüllerinin istediği yerde u
yumağa başlamışlar. 

. cBiz işte onların evlatlarıyız; bugün 
serbest yaşamamızı onlara borçluyuz. 

cDemincek insanla dişisini, yavrusu· 
nu öyle beceriksiz, bedbaht bir halde 
görünce ben de eski halimizi hatırladım. 
İnsanlar kendi kendilerini pek fazla S.:!V• 

diler, birbirlerine fazla yardım ettiler, be
raber yaşamağa fazla alıştılar. Bunun 
içindir ki artık ötmesini bilmez, ateş yak
mağı beceremez, kısa kollu, çökük göğüs
lü, dar omuzlu birer mahlfık oldular. 
Vaktile ormanın hakimi idiler; şimdı her 
şeyden korkuyorlar. 

İnsanlara acıyalım ve ümidimizı kes • 
rniyelim ... 

sırası saat 14,30 da açık eksiltJDeye konulacaktır. İsteklilerin yıldızdaki okulu -
muzdan alacaklan iraaliye~erle ilk teminatlannı Yüksek Mühendis Mektebi mu
hasebeciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve belgelerile yukarıda sözü 
geçen gün ve saatte satınalma komisyonunun toplanacajı Yüksek Mühendis 

* Bütün kuşlar insana, dişisine ve yav-

mektebi muhasebesine gelmeleri. - - • (f.tal) 

Pret<entaine ormanı kuşları şaşırmış rusuna acıdılar ve onları eğlendirmek 
kalmışlardı. Şaşılmıyacak şey mi? İnsan- için her biri bir dalda, sabaha kada: en 
lar da yuva kurmağa başlamışlar! Taştan güzel şarkılarını söylediler.> 
ev.lerini bırakmışlar da ormanlarda yu- . (Devamı ız inci sayfada) 
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Anladım ki, bütün Azeri hükumeti, beni müdafaaya M. R:-:0osıren 

1 

. , 

karar vermiş, Ti/ !is ve Moskovaga telgraf !ar çekecekler 
ve çekanın beni rahat bırakmasını isteyecekler Tomris 

• 
biran düşünüp Giv'e: - "Bu gece herkes uyuduktan 

önünde bekle! ,, dedi. -( .-) dçeogwhı"lsyı"zal.zıhdı ki özünüz kommunist yaklaşıyor, talebe, muallim, maarif mu- sonra gel, beni kapının 
biti, yazlıktan, tatilden dönerek tekrar 

Derdi. Eğer bu kabahatim de olmasa Bakude toplanıyordu. Benim aynlmak Giv .. saraya gidip geldikçe .. kızı gö-
benden iyi hoca olamıyacaktı! Aynı u- üzere bulunduğum havadisini alanların rüp onunla görüştükçe Tomrise karşı' 
sulü tatbik ederek Sabir'in Hop Hop- gösterdikleri samimi teess~.r de ayrıca aşk merbutiyeti artıyordu. Kabil olsa 
name'si üzerinde yapmış olduğum bir beni zafa düşürüyordu. Ote taraftan saraydan çıkmıyacak.. orada, sevgilisi. 
tahlilin de Ahundof'un çok hoşuna git. Azeri hükumeti de bu işi, hem bir nefis nin bir gölgesi gibi yaşayacaktı. Onun 
miş olduğunu bilirdim. Bunların benim ':izzeti meselesi, hem de dahili bir siya- muhitinde geçirdiği saatlerde emsalsiz 
hakkımdaki iyi fikirleri, çok dost ha- set hadisesi yapmıştı. Beni mutlaka bir saadet duyuyordu. Hele onunla kar
reket ettiğime dair arkamdan söyledik- csaklamak» istiyorlardı. şı karşıya geldiği zamanlarda, büsbü
l?ri. sözler, benım k~ağıma kadar g~ Btt suretle, on gün kadar geçmişti ki tün mest oluyor .. kendinden geçiyordtL 
lırdı. Şu ha~de, b~nı, asıl ?~nla.r mu- bir gün, ~nstitü müdürü Fethullah bey, Kızın önünde Givin dili tutuluyordu. 
daf~a edebilırlerdı. Bunun ıçın, ışe ev- Çeka reis muavininin beni görmek iste- Bir kaç söz söyliyebildiği zamanlarda 
vel~ Ahund~f'tan ba~lamak ~st~di?1. diğini ve kendisini ziyaret etmem rica- da derin heyecanından sesi titriyordu. 
Dogru~~n dogr~!a muda~alcsını rıca sında bulunduğunu söyledi. Ben de kal- Kızın yüzüne bakmak istediği vakit 
etme~ .uzer~ degıl, b~şka ~ır bahane ile kıp gittim. Bu, türkçe bilmiyen bir Ya- gözlerini pek güç kaldırabiliyordu. 
k~ndısını zıyaret ettım. Bır senedenbe- hudi idi. Beni, nezaketle ve ayağa kal- Gözleri, onun gözlerile karşılaştığı an
rı, b~n b~arl.~ resmi vesileler haricin- karak karşıladı, karşısına oturttu, bir larda, sinirleri yanıyor.. içine baygın
de hı.ç bır munasebette bulunmamış, çay ısmarladı, bir de papiros (7) verdi. lıklar geliyordu. 
kendımden hiç bahsetmemiş, yalnız be- Ondan sonra, söze başlıyarak, geçen . 5:1'iv .. günlerde.nberi saraya gelip git
nim siyaset bahsinde ne kadar dost, hadisenin kötü insanlar tarafından ve- tıgı !1~1de Tomnse, aşkını anlatacak .. 
ne kadar gayri siyasi hareket ettiğimi rı"len y"-nl' ş malumaA t •st• d tt·.. . hatta ıma edecek bir söz söyliyemem.iş-

1 
. ..- ı a ı ına e ıgının t" B .. t.. · · k 

on ara gösterecek vesileler vermeğe sabit olduğunu ve bunun bir yanlışlık- ~· u. u.n.ıştı?7a mı,. bakışları ile, sesinin ) 

dikkat ederek, dalına kenarda yaşamış tan "b et b 1 d - .. 1. k .. tıtreyışı ıle ıfşa edıyordu. Kız da ayni 
• .. b 

1 
ı ar u un ugunu soy ıyere o. halde .d. D l"k nl .1 .. .. .w. 

ve resrnı munase et erim haricinde baş- zür diledi Vi! Azerbaycanda istediğim k"tı k ı. e ı a ı ı e gozgoz:. ~eldıgı c- Bu gece herit~ uyudıı1ctan sonra gel, beni kapının önw.da belde!. 
ka hiç bir sebeble onlara yaklaşmıya kadar kalarak derslerime devam edebi- va ı , ızarıyor, şaşınyordu. Butun ha- . . , 
lüzum görmemiştim. Bu defa ziyaret w. . . • . . reketlerile, Givi sevdiğini anlatıyordu. bır vazıy~~t~ kalır_s~ ne ya~tı · M~-ı nu, derhal saraya ayak atmaktan mene. 
ıiçin bulduğum vesile de şu i<li: Çeka be- lecegımı ıl~ve e~tı. Bu .suretle,. Çeka ıle Tomris .. bir kaç gün sonra Give bü- hakkak dovuşmesı ıcab edecektı. Öldu- decekler .. belki de kasabadan kovacak· 
nim bir takım yazılarımı alınıştı Yüz- a~amı~dakı hadı.se netıcelenmış ve be- yük bir aşkla bağlandığını 'anlayınca recek, ölecekti. Delikanlı, gözlerinin ö-ı,lardı. Derebeyi torunu olduğunu söyle
de doksanı ilmi olan bu yazılar~ on. nı takib meselesı d_e artık ortadan kalk- büyük bir ıstırapla kıvranmıya başladı' ,nüne gelen böyle manzarayL. hele sev- .mesine de imkan yoktu. O zaman, sah-

mış bulunuyordu Inkıllb zamanlarında . · · T · · h r · f 1 d .. ·· k · k" w l.ar okusalar bile anlamazlardı. Bunun . . • . ·. . ~. . Bır yabancıyı, biI Iranlıyı sevmesini g~ ısının . ~ mı az a u.şunme ısteme. .te arlıgı meydana çıkacaktı; aldatıldı-
.için mümkündür ki beni dışarı attıkla- bu gibı hadıselerın olabılecegını, bun- çok tuhaf buluyordu. Hatta bu sevni- .dı. Beynını zorladı. Başka şeyler dü- ,ğını gören derebeyinin yahud oğlunun 

' . . !ardan dolayı darılmaya mahal olmadı- · ·· ·· . ' b şünrneye gayret ett· b - kt Yaka _,_ · :rı zaman bu yazılarımı ıade etmek ıs- • .. . . . .. nın, gonlunde yerl~mesıne meydan 1
• ,gaza ına ugrıyaca ı. yı t:1C verır-

t 
. 

1 
. gını soyledım ve kendısıne teşekkur e. a· · · ·· .. 1.. E et kız n k a· · · hah la c::e · d ı t 1 k, ··1:'-- kad emesın er. B~nun ıçin, Ahundof'un derek a ıldım. ~e: ı~.me. uzu uy?.rdu. Bu ıztırap, bu • v .. ı en ısını. . çeye a ca- I" • .' •• zın an ar~ a ı aca o wıa: ar 

tavassut ve müdahalesini rica edecek- yr uzuntu hır kaç gunden fazla devam gını neden hatırına getırıyordu? Tom- .sttruklenecektı. 
tim. Bu yazılan ancak kendisi anlıyabi. ..Bu karan ~ğ:e.ndikten sonra, tam üç edemedi. Kendisini, tamamile, delikan-. ri.s, kim ~ilir ne düşünmüştü? İhtimal O halde? .. Ta İrandan.. ganö bir ma. 
lirdi; isteyip okumasını ve sonra da, sırf gun, ben de ıki karar arasında sallan- lıya karşı duyduğu ate$Ji hiıSlerinin kı, gecenın geç vaktinde, ortalığın ten- ccraya atılmak için bu uzak diyara gel
ı'lrni şeyler olduğuna kanaat getirince dun, kaldım: ~i~ek mi mün~ibti, cereyanına bıraktı. Bir felaket uçuru- balığından ~tifade edecek,, kapıya ka- mişti! Ve derebeyinin kızını seviyordu. 
bunların bana iadesini temin eylemesi- k~~k mı? ~uhıt~.~a karşı g.~ster- ~una. doğru yürüdüğünü anlıyordu. ,dar gel.ecek~~". ~rada, kendisine, ne söy- Giv .. burada, elim bir şüpheyle kıvran
ııi istiyecektim. dıgı sıcak alaka, buyük teveceuh ve Oyle ıkcn, kendisini tehdit eden tehli- ,lemek ıstedıgını soracaktı. Delikanlı bu dı: Tomris, kendisini seviyor muydu? 

Ahundof, beni, beklediğim gibi, al&- ~~.b~t bir tar~f~, ka~aktaki teh: kel:rden de, çektiği üzüntülerden de ihtimal önünde d~rdu; düş~dü. Kıza O, öyle zannetmekle aldanmıyor muy
ka ile kabul etti ve hadiseden dolayı like ~~ ta~~ idı. On uç aydan?e~ı derın bir zevk duyrnıya başladı. Givle ı:e cevab verecektı? Neler söyliyecek- du? Kız .. ilk bahçeye girdiği gAıı. şarkı 
teessüflerde bulundu. Beni iyi tamını~ sarfettıg~ bu!.uk çalışma kuvv~tının To~ris .. hergün, biraz daha birbirine tı? . . .. · .. söylerke_n kendisini hatırladığını söy
olduklarını, benden çok memnun bu- hakkedebilece~. dereceden çok yuksek b~gland.~lar. Yalnız bakışlarile, gelişi •. ~ı v.:. ~!r muddet de. neler. so! liyece- lemişti. Insanın, her vesile ile birini ha
ıunduklarını söylüyordu. olan bu teveecüh ve muhabbet karşı- guzel sozlerle aşklarını teskin edemi- gını duşunmekle vakıt geçırdı. Ona, tırlaması, onu sevdiğine delAlet edebi. 

- Yüzde doksanı nasyonalist olan sında bir taraftan kendimi çok müte- yeceklerini anladılar. Baş başa kalmak aşkından.. ıztırabından bahsedecekti. lir miydi? Sonra, kardeşine yalan söy
bu memlekette sizin kimi (2) bir me- hassis, minnettar ve manen borçlu his. birbirine sevgilerini itiraf etmek ihti~ Sonra? Hiç ... Bu da netit:esiz bir şey o- lerniş .. onu himaye etmişti. Bir de, ba
ellimin ders vermesi mühüm (3) bir sediyord~, bö<ir taraftan da şakası ol- Y?cı~~ duymıya başladılar. Bu ihtiyaç, lacaktı. Kıza, kendisini se-~~ğini söyle- basını tedaviye teşvik etn:WJti. On sekiz 
meseledi. Size düzünü ( 4) diyem: BeB mıyan bir inkılAbın şakası olmıyan si- bır gun, o kadar şiddetle kendini hisset- mekle.. ondan mukabele gormekle ne yaşındaki bir kızın bu gibi ha.reketle
sizin siyasete karışmanızdan ve bize yasf müdafaa teşkilatının o güne ka- tirdi, ki Giv, kızla yalnız kaldığı kısa ,gibi bir netice elde edecekti? Yalnız i- ;rini, aşk hamleleri şeklinde tefsir et
muhalif bir yol tutmanızdan çoh kor- dar beni ne kadar rahatsız etmiş, yor- bir zamandan istifade ederek: kisini~ anlaşmasile iş biter IJ?iydi? Irk .miyc imkan var mıydı? Onun, bakışla
hurdum (5) . Ama, siz hernişe kan. muş olduğunu ve yarm da daha fena - Tomris! dedi. Seninle. hiç olmazsa ayrılıgı, bir mesele değildi. Iranlılarla rında parlıyan manalan .. yüzünün kı
rekt (6) hareket ettiniz. Biz sizt hemi- şeyler yapabileceğini düşünüyordum. bir saat, haşhaşa kalmak için çılgın bir l'uranlılar arasında sıhriyetler, görül- zarmaları .. önündeki şaşkınlıklarını, ne
şe takib ettik. Çünkü biz in1alibın ko- Nihayet, işi tatlısında kesmenin daha arzu duyuyorum. Bunun imkansız ol- miyen şeylerden değildi. Fakat bir de- den sevgisine hamlediyordu da, bu ka
runmasından ötürü gayet kıskancız. akiline olacağına karar verdim. duğunu biliyorum; ama ne yapayım, rebeyinin, İranlı bir hekime kızını ver- dar ehemmiyetsiz şeyleri g6zlerinde 
Sızden razıyıh! . Ben kararımı verdiğim gün, Azeri pek şiddetle. duyduğum bu ihtiyacı iti- rr:iye~~ği aş~kardı. Kendisi yalı~ Tom- püyütüyorduJ Bunlar, utanmanın ya-

Benim ricamı dinledi. Istediğimi yap hüktimetinin rei3i Agam Alloğlu'nun raftan kendımi alamıyorum. rıs, boyle bır evlenme arzusu ıhsas et- hut muvakkat his buhranlanrun eserle-
mıya söz verdi. Fakat, bu esnada anla- hususi kalem müdüriibeni evimde zi- Deyince, kız, kıpkırmızı oldu; gözle- seler .. muhakkak tersleneceklerdi. O- ri olamazlar mı idi? (Arkan t>m) 

~~,bnıünA~~~~~~~~~w~~~~im~~~k~~~ru~yüz~~lli~~======~============::::::::::: 
biden beni müdafaaya karar vermiş· düd halinde bulunmamdan haberdar nun, sapsarı yüzü, titreyen dudakları 
Tiflise ve Moskovaya telgraflar çeke~ olduğunu söyliyerek kalmamı rica et- d~rin .bir hüzün içinde bayılan gözleri ~~wÇ~~~~ra~~ra~~~ni~~&~n~~~~~~~e~~~.B~nd~ndühlen~•B•e•h•e•r•t•o•n•u•n•u•n·m-u•h·~-~-n·b•e•d•c·li-~·2·,5•0•)•l•~·a•o•l•a•n•t•~·r•i•b•~-4·~-~-n-~-~-m·o•til•,• 
sını isteyecekler. Şu halde, benim Ayn- rahatsız edilmiyeceğimden de emin o- sonra: otomotris ve ocak ateş tuğlaları 20/9/1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

ca bu insanları yandan çevirmeğe çalı- labileceğimi, gıefi namına bana teyid e- - Olur! dedi. Bu gece, herkes uyu. zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
şıp harekete getirmeğe uğraşmama lü- diyordll. duktan sonra, gel .. beni kapının önün- Bu işe girmek istiyenlerin (1771,88) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
zum yoktu. Ahundof'da gördüğüm he- (A,.Jccıaı var) de bekle! yecan kafidir. Bunlar mümkün olanı Ve bir şey ilave etmeden, delikanlının tayin ettiği vesikaları, remıi gazetenin 7/5/1933 gün ve 3297 veya 1/7/1937 T. 
yapacaklardır. Aynca işin üzerine dü- (1) Kelime ~da-~le t•liffuz e- yanından kaçtı. ve 3645 No. lu nüshalannda intişar etmişolan talimatname dairesinde ahnmış 
şüp müdahale edecek yerde benim bir dilir. * vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 

tarafa çekilip beklemem daha münasib. (2) Gibi.. Giv .. gününü ateşler içinde yana- lazımdır. 
tir. (3) MUhi'lll. rak geçirdi. Saatler, nihayetsiz bir u- Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hayd~da 

Bu kararı verdim ve bekledim. O gün (4) Doğrusuna. z~ı.~~!a .. g~i~o~du. Oturdu, gezdi; bin Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4806) 

köye gitmedim. İkinci sabah, yani ha- (5) Korkuyordmn. turlu uzuntu 5~de akşam~ ~etirebildi. 
disenin üçüncü günü, kendimi göster- (6) Korrekt'ln l'Usal telaffuz fekJl. Akşam yemegını zorla yedı. Ilk karan-
mek üzere Çekada şefin yanına gittiğim (7) stgara. lıklarla beraber handan çıktı. 
zaman, bana dedi ki: Gece yarısına kadar vakit geçirecek 

B d bö l b lmen. 1 çareler aradı. Dere boyunu takib ede-
lü~ unyok:U S~ .e . utreda~~. ~e ~ Nilllelçl rek kasabanın haricine çıktı. Ovaya ha-

ur. ızın ıs ıgınız şey u- kim ol ki ıd· o 
Zerın. de d .... d""k s· . tm E11zanel•r an mev ege ı. rası tenha idi uşun u . ızı memnun e e- .., ~ G b .. ··k • · 
ğe karar verdik. İşlerinizi bitirinceye ene 0 ~yu . çın.ar agacının altında o-
kadar burada kalabilirsiniz. Ne zaman =-~-.: ~=:~;--•• ........,_: tuı:,du. Guneşın zı~ası .altınd~ gördüğü 
işleriniz biterse bize haber verirsiniz. Aba.rayda: <ZlJa Nuri). Alemdarda: ~agl:~' bahçeler .. şımdı ~y ışıgında baş-

D k . . . .. <Etret Nef'et>. Beyuıdda: (Haydar). a ır manzara arzedıyordu. Aydan, 
eme oluyor kı benı sevenlerın mu- Samatyada: <Rıdvan>. ıcmlnönünde: <A- yıldızlardan dökülen ziya alt d 

dafaas kAf. 1 ·şı· Rab t h · ı ın a, a. . ı a ı ge mı. ~· a ra at ış e. ıninasya). Byüpte: (Arif Bealr>. Fenerde: ğaçlar, kıoyu birer gölge yığını gibi du-
riml: me~.gu~. ol~bilır v~ ~ilh~~sa ~r:ı- cvıtaıo. Şehremininde: CNlzım). Şeh- ruyorlardı. Yaldızlı ufuklar, ta gözle. 
~enn dorduncu se. n.esın .. ı .b.ıtırebıli .. r- zadebaşmda: <i. Halil). Karagiimrükte: rinin içine doluyorlardı. Tatlı tatlı e-
di F k t k d (Arif). Küfilkpazarda: (H&aliai>. Balur-
.~. .a ? ? geçen 1 ı g~~ ıç~ e .. go~- köyünde: <Merkez>. sen rüzgar, alnında, göğsünde serin te-

dum ki bızım dostlann fıkirlerı busbu- Beyoflu clbethıdekile.: maslarla gezindikçe ı·çı"nı· vaka t · 
t .. b k d · B · b kmak · · ' " n a eşı-un aş a ır. enı ıra ıstemiyor- İatiklll caddesinde: (Galatuaray). Tü- ni teskin ediyordu 
lar, karann büsbütün ilgasını ve benim nelbaşında: <Matkovtç>. Galatada: <İki- Giv du"'c:ıu··nceye. d ld T · · d . . ,. "' a ı. omrıs, ona 
derslenme evam edebılmemı temin yol). Fındıklıda: (Mustafa NaH>. Cum- sarayın kapısına gelm · · ·· 1 . .' 
ı..· T"ff M k ·ı uh b hurlyet caddesinde: <Kürkclyaa). Kal- esını soy emıştL 
Jın d ı ıs v~ ~ ov~. ı ~ ~ ~ er_\~- yoncuda: <Zafiropulo8). Flruıııatade.: Oraya giderse ne olacaktı? Kız, onu, 

1P .. urhu~o~ art. u :111 ~bşa de e,k be~ı ır <Brtu~rul>. Şişlide: <Asım>. BeşlktQfta: bahçeye mi alacaktı. Bahçeye alırsa, 0 • 
an ıçın ıssıya a mag u e ece ır va- (Sül b) rada kuytu bır" yerde k ı kta b eyman Rece . Sanyerde: (Osman). ' aranı aş 
ziyete düşürmüştü. Bir sene daha kal- Botazlçt, Kacllköy ve Adalarda: başa kalmalan ne kadar t tl ı ' kt ~ 

k f
"k . b . "d k a· . k .. . a ı o aca ı, ma ı rı, enı yenı en en ısıne çe er Uakiidarda: <Iskelebaşı>. Kadıköyünde: takat ne tehlikeli anlar a kl dı 

gib" oldu . (Moda, Merlcea). Büytikadada: (Şinaat" Orada bulunduklarını g/re!ı':ı:saa, ~ı·ç· 
Ruıa>. Heybelide: (Hallı:). 

Bu sırada mekteplerin açılma günü ,şüphesiz kıyamet kopacaktı. O, böyle 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste No. lan ve mu
vakkat teminat mikdarlan yazılı takriben 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 

potrcl, demir levha ve saç 15/9/937 Çarşamba günü saat 15,30 dan itibar~n 
sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzer<? Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 gün ve 329'1 veya 
l/"i /937 gün ve 3645 No. h nüshalarında intişar etmiş olan talimatname datre -
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon :reisli • 

ğine vermeleri lfızımdır. Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Hayd8P'af& vezne -
lerinde satılmaktadır. (4644) 

Liste No. 

1 
2 
3 
4 

Tonu 

1289,530 
1481,514 
936,770 
990,995 

~ 

Muvakkat teminat 
mikdarı 

6408,12 lira 
7176,06 > 

4997,08 > 

5213,98 ':t 

Şebekenin bazı mühim istasyonları tarafından satılmakta olan halle ticaret 
biletlerinin iş'arı ahire kadar Sirkeci. - Edirne arasında muteber olmadığı ilan 
olunur. (2559) 

~ 

Gazetemizin 31 Temmuz 2-4 Ağustos tarihli nüshalarında intişar eden 4644 
numaralı demir ilanına resmi gazetenin numarası 4297 olacak yerde 4295 ola· 
rak yazılmıştır. İtizar olunur. 



6 Ağustos 

INKIBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
ve YANMALARINI 

(BD.§ tarafı 7 inci sahifede) numaralar sıralanan bir liste neşreder. 

ların çıkış zamanıdır.) Hemen liepsı A- Bu numaralar kendilerine uygun bir ko
lllerikan tarzında tayyörler giyiııirler ca seçilmiş olan cmoga:. lara aittir. Lis
'l/e üçte ikisinin g&.tleri gözlüklüdür. tede numarasını gören genç kız hiç va
lialk arasında sporcu tarzları ile derhal kit kaybetmeden cNakahodo> ya koşar 
göze çarparlar. ve orada kendisine uygun görülen genci 
Akşam üstü saat altıda cmoga> ya (0- bulur ve hemen ertesi gün nişanlanır. 

hanı-san) ın kendine satın aldığı tayya- Bu, mühim bir şans eseridir. Çünkü Ja
tesinin başındadır. Ya hususi otomobilini ponyada kadınların sayısı erkek sayısı
kullanmaktadır. Bu modern Japon kızı nın üç mislini bulmaktadır. Böyle bir 
lllükemmel yüzme bilir, sigara içer, Ü!S memlekette her cmoga> ya uygun görü
lisan konuşur. Ve daha evlenmemıştır. , len nişanlı elbette ki o moganın haya-

İşte Japonyanın bahan moga. ı linde yaşıyan modern gencin ti kendi-* sidir. Bundan sonra ikisi günde bei do-
Bir erkeğe üç kadın düşen memle • Jar kazanırlar. Bu beş dolann günde bir 
kette kızlar nasıl koca buluyorlar? veya ikisi ailenin günlük masrafına ay
Şu genç kız neye o pembe kağıdı satın rılır. Bir dolar ev kirası. Çünkü Japon-

~lınaya çabalıyor, alır almaz da üstün- yada ev kiraları çok yüksektir. Bir dolar 
de heyecanla bir numara araştırıyor. A- elbiseye, bir dolar da eğlenceye ve ver-
Caba bir piyango bileti mi var? gil~re.. .. 
Hayır ... Piyango bileti yok. Fakat ko- Genç mogn muvaffak olmtıt demektir. 

ca bulmakta şansını deniyor. Bütün eş- Her cumartesi ya uçağı ya otomobilile 
lerj gibi o da şansını tecrübe için cnaka- gezintiler yapar. Bayramlarda arasıra 
hOdo> ya beş dolar vermiştir. cNakaho- annesinin, ninesinin giydiği ipekli ki
do> Japonyada bir müessese sayılıc. Av- monoya bürünür. Çok geçmeden iki üç 
l'Upada olsa bun~ bir cizdivaç müessese- çocuğu olur. Dört yaşına varır varmaz 
Si> denirdi. hepsi de yüzme öğrenir. Genç moga ar-

Bu müessese hergün üstünde birçok tık mes'uddur. 
• 

DENİZ ve DENlZCİLİK 
(Ba§ tarafı 7 inci sahifede) 

Çinıa> ismindeki üç hattı harb kruvazö
liidür. Bu sınıfın dördüncü gemisi olan 
•liiyei> Vaşington silahsızlanm:ı konfe
ransının bir kararı üzerine fcshedil
tnişti, 

neheri (30.000) tonilato mahrecinde 
olan bu korkunç gemilerin siir'ati saatte 
(26) mile vanr ve büyi.ık çaplı top bakı
lllından cise> sınırı dretnavtların ay
llıdirler. 

nu itibarla Japonların hattı harb ge
lllileri her ne kadar aded itibarile Ame
~iltan hatt:ı harb gemilerinin dununda 
ıse de sür'at bak1mından Amerikan ge
lnilerine faiktirler. 

Japonların asıl kudretli oldukları ta
r~r ise tayyare gemilerinin, kruvazörle
ruun ve diströyerlerinin çok ınüteka
;nu. çok yüksek tekneler olmasıdır. Hc
e Japon deniz tayyareciliği için cdün-
Yanın en mütekamil ve en fedakar> te-

şekkülüdür denilmektedir. 
Bir Japonun memleketinin şan ve şe

refi için her şeyini amma her feyinı seve 
seve feda edecek kabiliyette olduğu göz 
önüne getirılecek olursa bu dost Asya 
devletinin elinde bulunan asri ve müte
kamil deniz kuvvetinin varlığının ka( 
kat fevkinde fedakarlıklara kalkışacağı
nı tabii görmek icab eder. 

Bugün Türk sularında misafir sıfatile 
bulunan iki zırhlı kruvazöre gelınce 
bunlar (1904-1905) harbinde amiral 
"Kamimura> nın kumandası altında 
meşhur cCuşima> deniz cengin~ iştirak 
etmiş, < Vladivustok> limanındaki Rus 
kruvazörlerini abloka eden ince filoda 
hizmet görmüş emektar teknelerdir. 

Çoktan kıymeti harbiyelcrini kaybet
miş olmakla beraber şerefli mazileri 
hürmetine mekteb gemisi olarak kulla
nılan bu iki emekli zırhlı kruvazörlere 
choş geldinizo deriz. 

A. Cemalettin SaracoğZu. .................................... 

Bedbine göre 
(Ba§ tarafı 6 ncı sahifede) 

hakkı idi. Onun da şu kör ve sağır kubbe 
altında bir hayat nnsibesi olmak l{ızım
dı. Karşısında oynayan mahalle çocuk
larına öyl~ gıptalı bir bakışı var, ve on
lara iştırak ve. iltihak etmek istediği hal
de kendisi buna karşı o kadal' cesa
~ets.iz ki gözlerinin bunları görmemek 
ıçin kapandığını seziyor gibiyim. 

Nikbine göre 
(Biış tarafı 6 na sahifede) 

- Anne, ben bugün otoyla gezmek is
tiyorum. Muhakkak istiyorum. 

Bu çocuk mahalle çocuğu mu? Hayır 
değil, ismi başka amma gene ben bilmi
yorum. 

- Olmaz kaka, bak komşumuz Bay 
Hüsameddin geliyorlar. Kendilerinin ya
nında bunu söylersen seni otoyla gezdir
mediğirnizi zannedecek. 

Bay Hüsameddin de mahallenın ileri 
geleni mi? .. Öyle amma türkçe olmıyan 
bir başka adı var: am du moııd diyorlar. 

-Pas. 
- Rest. 
- Floş. 

Bir klüpte pok~r oynanıyor. 
Yazımı bitirdim. Şimdi de bizim ma

halleye, &bıili mahallesine yollanıyo-
rum. 1 amet Hulun 

11üthiş bir kavga, bir gürpltü, öbür 
tnahaUeleri aşar.ak kulağımıza kadar 
~liyor. Herkes, çoluk çocuk, telaşlı a
dımlarla oraya koşuyor. Bız de koşalım, 
?nahalle harekete gelmiş, mahalleli coş
tnuş. Ortada bir adam. Sille tokat yağ
tnııru altında topaç gibi dönüyor. Yan 
taraftaki apartımanın pencei'esi bir sal
kun halinde ... Kimisi gülerek, kimisi ho
tnurdanarak ve fakat hiç birisi vaziyete 
1:nüdahale etmek cesaretini kendinde 
huıa.mıyarak manzarayı seyrediyorlar. 
Şimdi hadiseyi tamamile anlıyorum: Deniz ve hava vesaitinin hudutla-
l>ayak yiyen adam kübik apartımanın rımızdan gİrİf Ye çıkqı için 

:iantndaki bodur, tek katlı çamaşırl!ı talimatna me 
Zebranın evine giren yabancı b!r er- Limanda Dahiliye Vekaleti Nafia 
lteıc .. Zavallı bir gönül avcısı... Bunu Emniyet Umum Müdürlüğü dördüncü 
da geçelim. Salahattin Enıs şube müdürü Celfil Tevfik, Emniyet 

Eanaf dispanserinden iyi neticeler beşinci şube müdürü Hasan Şükrü, de
niz ticaretinden Salahattin, Gümrük -

alınıyor den Muhafaza baş müdürü Hasan ve 
. Esnaf Cemıyetlerinin 937 senesi i- Liman işlerinden Zihniden müteşekkil 
ç~ hazırladıkları müşterek bütçe va - bir komisyon toplanmıştır. Bu komis
~datı tamamile tahsil edilmiştir. E naf yon Türkiyede deniz ve hava gemile -
enıiyetleri dispanserinin çalışmala - rine giriş çıkış ve umumiyetle Türki -
~dan da iyi neticeler alınmaktadır. ye kara suları haricine gi~ çıkış hak

beş gün içinde d ispanserde 1 7oo kında üç vekaleti alakadar eden mev -
~l'laf ve aileye tifo aşısı yapılmıştır. cut kanun ve nizamnamelere istinat e-

Büyükdere fidanlığı bir miali derek hazırlanacak talimatname pro • 
gen~~etiliyor jesi üzerinde çalışmıştır. 

t Büyükdere fidanlığından azami de - Komisyon bugün de çalışacak ve cu-
~ede istifade edildiğinden buranın martesi günü komisyon son içtimaını 
h· Siine lüzum görülmüştür. Fidanlık Vali vekili Sökmensüer'in başkanlı -
~ _misli daha genişletilecektir. Civar- ğında yapartlk hazırlanacak proJeyi son 
~~ı arazinin istimlakine başlanmış - bir defa daha gözden geçirecek ve a -

!Akadar vekfiletle.re gönderecektir. 
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MAZON 
MEYVA,TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker 
hastalığı olanlar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI 
ALI:;:ıTIHMAZ. İçilmesi Jiltif, tesiri Kolay ve nıüHlyimdir. 
Yerini hiçbir ınnmnsil ınUstahzıır tutamaz. 
MAZO.:"~ isim HOROS Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve 
Boton ecıa deposu. İstanbul Yenipostahane arkasında No.47 

Madame Cellemuse sabahleyin uyan -
dığı vakit kırıklıktan bir yerini kımılda
tamıyordu. Başı atqler içinde idi, her ta
rafı sızlıyordu. 

- Bir daha mı! dedi; rahat rahat ev
ceğizimde oturmak dururken buralarda 
ne işim varmış? 

Monsieur Cellemllle de uzun uzuıı es
nedi; gene sağ kolunun ağnları tutmuş
tu; gece dizleri ot içinde kalmıştı; şımdi 
ağır ağır, göğsüne doğru bir sümüklü 
böcek tırmanıyordu. O da: 

- Bir daha mı! dedi; tövbeler tövbesi .. 
Jean ortadan kaybolmuştu. Çağırdılar, 

aradılar. Bulamadılar. O zaman babası ile 
annesinin aklına her türlü şeyler geldi: 
çocuğu Çingeneler çalıp götürmüş olına
sın? ya akşam yediği tokattan üzülüp de 
kendini öldürmeğe kalktıysa? Emsali gi).. 
rülmemiş şey değil ya! 

Yeniden aramağa başladılar, gene bu
lamadılar. Onu nihayet, dibinde geceyi 
r,eçirdikleri ağacm tepesinde buldular. 
Gözleri sevinç yaşları ile dolu, onu çağı
rırlarken çocuğun omuzlarından cıvıl cı
vıl kuşlar uçuştu. 

Yarınki nushamızda: 

Namuslu kraliçe? 
Yazan: Kadircan Kaflı 

...... - ... ·-· .. - ·- ·· ...... ·-ıt>ıı;· ·- • . ·-·--
İyi bağ yetişti? enlere ikramiye 

verilecek • 
Vilayet Ziraat Odası iyi bağ yetiş -

tirenlere ikramiye verilmesini karar 
altına almıştı. İyi bağ yetiştirenleri a -
yumak üzere Ociadan üç kişilik bir 
hey'et seçilmiştir. Bu hey'et yakında 
bağları gezmeğe başlıyacaktır. 

HALK OPERETi 

7 Ağustos 

Bu akşam 
Bl!yUkdere Aile 

Bahçesinde 

PIPIÇA 
Operet 3 perde 

Anadoluhlaarı 
ldmenyurdu 
Bahçesinde 

Cumartesi 

iŞTE BiR GÜL 
İŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BiR LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS 
ruju temin eder.Yeni icad ve Ame
rikan formülü VENÜS RUJLARI 
harikulade cazip ve çok sabittir. 
Sıhhi VENÜS RUJLARI dudak· 
ları yakmaz ve yayılmaz. Kulla
nanları hayrete düıürür. 
---·----~------

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Şehzadebaşı, Bozdoğan kemeri, Aynalı 

sokak 4 numarada mukim iken 11-4-937 
tarihinde ölen Mehmet kızı ölü Behçet 
tarafından 6-7-936 - 11-11-936 tarihlerinde 
sandığımıza bırakılan para için verilen 
10475 ve 15311 No. lı bonoların kaybedil· 
diğini veresesi Ali Araz, Hüseyin Rıfkı 
Akarsu, Hatice Mediha Akarsu, Fatma 
Bedia Akarsu söylenmiştir. Yenisi veri
leceğinden eskisinin hflkmil olmıyacağı 
nan olunur. (916) 

1 latanbul Belediyesi llinlırı 1 _____ _. 
Beherinin muhammen bedeli 

550 demet Nane 
4770 > Maydanoz 
1200 > Dereotu 

18400 kilo Ispanak 
14180 > Pırasa 

7050 > Kereviz 
5030 , Barbunya fasulya 

18330 , Ayşekadın fasulya 
4380 , Çalı fasulya 

15750 > Sakız kabağı 

1050 > Kestane kabağı 
50 > Asma kabağı 

300 > Bal kabağı 
9300 > Bakla 
3050 > Bezelya 
4325 > Bamya 
2520 > Havuç 
9500 > Kır domatesi 
3800 > Sırık domateıP 

100400 adet Patlıcan 

11650 kilo Lahana 
3450 adet Karnabahar 
6320 kilo Semizotu 
450 adet Sarımsak 

4750 > Soğan 

13200 > Enginar 
3750 > Marul 

8300 
4950 
2975 

250 
530 

4100 
1210 

> Salata 
kilo Pancar 

> Dolmalık biber 
> Sivri biber 
> Taze yaprak 

tane Hiyar 
kilo Ebegümeci 

• 
0,55 
0,57 
0,91 
4,28 
2,07 
4,65 
9,39 
7,98 

10,93 
5,56 
4,32 
B,39 
3 
4,70 
9,79 

11,28 
3,94 
5,02 
6,35 
2,45 
4,05 

14,03 
3,57 
1,55 
1,17 
4,94 
3,11 

0,55 
2,55 
4,96 
5,92 

8,36 
3,40 
4,50 

Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan ve yukanda mıkcıa
rile muhammen bedelleri yazılı yaş sebze pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numarnlı kanunda yazılı ve
sika ve 891 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-8-93'1 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende buulnmalıdırlar. (B.) (4698) 

~ 

Senelik muhammen kirası 300 lıra ob n Karaağaç pay mahalli avlusu içinde 
1 numaralı ot deposu bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma 

gününde isteklisi bulunmadığından pazn rlığa çevrilmiştir. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 10/8/1937 Salı günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmaları. ( 4928) 

,.,.,_,, 
Keşü bedeli 1678 lira 95 kuruş olan M ahmutpaşa hamaıpmın tamiri açık ek

siltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde gö -
rülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka belediy~ fen 
işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 125 lira 93 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektuhile beraber 12/8/937 perşembe günü saat H 
de Daimi Enmümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 4691) 

Kırklareli İskan Mji~ürlüğünden: 
Merkez kasaba ve Kavaklıda yapılncak göçmen evlerine lüzumu olan 68668 

adet Marsilya kiremidi ile 1506 adet mahye kiremidi pazarlıkla mübayaa edile
ceğinden taliplerin fenni şartnameleri görmek için İstanbul ve Kırklareli İs-

kan Müdürlüklerine müracaat ve pazarlığa talip olanlann 9/8/937 Pazartesi 
günü teminat akçelerile birlikte Kırk!areli İskan Müdürlüğünde hazır bulun • 
malan iltin olunur. c489h 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu IUinları 

......... ---------------------------------------------------~ 
Cinsi Az Çok 

Kilo Kilo 

Muhammen 
fi at 

Muvakkat 
teminat 

Arpa 7000 9125 5,5 73 lira 
Kepek 7000 9125 4,5 

Ot 500 500 3,5 
Saman 500 500 2,5 
Buğday ıoo 200 8,5 

İhale günü v~ı' 
tarihi 

16.8.937 

Tıp Fakültesi laboratuvarlarında mevcut hayvanlar için alınaca'k oeş saıem 
yem Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname ve liste pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte görülür. (4714) 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vilayetler evi meydanında yaptırılacak Pergolalarla Şeref halleri, Tat 

merdiven ve istinat duvarları inşaatı kapalı zarfla ve vahid fiyatla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 102,700 lira 40 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11/8/1937 çarşamba günü saat 15,30 da Vekalet binasında topla

nan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuruştur. 
5 - 1stekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı 5 lira 15 kuruş mukabilinde 

VilAyetler İdaresi U. Müdürlüğünden alırlar. 
6 - İstekliler Nafıa Vekaletinin 1937 senesi için, muteber müteahhitlik vesi

kası ile Dahiliye Vekiletindcn alacakları vesikayı ve kanuni vesaiki ibraza mec
burdurlar. 

'l - İstekliler teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Vekfllet Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif rnektublannı 7 inci maddede yazılı saatte 
Komisyon Reisliğine gelmiş bulunması §arttır. Postada olacak gecikmeler kabal 
edilınez. c2289> cf585• 
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BiR DOKTORUN •• 
'ayan• hayret k~''i.= Niçin her yemekten sonra Ha dyolin? 
Buruşmuş ve ıhtı· ç·· k.. ..t d. t . l un u mu ema ıyen ve mun azaman temız en· 

ya r 1am1 ş bir c i 1 d e mi yen dişler çürüieğe mahkiimdur. 

z YT VACi 
Bununla pilav mı ? Tattı mı ? Mayonez mi ? 

GENÇLiGiNI 
iade ediyor 

Viyanada bir tıb mecmuası, fennin en 
son zaferini llll.n ediyor: Buruşuklukların 

t"alnız sebebi zühuru değil, ayni zamanda on
ların izale çaresini de bulmuşlardır. Artık 

anneler ve hatta buyük anneler gençlik se
nelerindeki ter ve taze tenlerini ve 50 - 50 
ya§larındakl kadınlar, gençliklerindeki bu -
ruşuksuz ve yumuşak cildierini temin edebi
lirler. Pathcan dolmasa mı p1,irsem, salata mı 

? Buruşukluklann sebebi 
yapsam İhtlyarladığımızda yüzümüz buruşukluk-

Plya sa da hayret ve tleh,et uıaatlıran tenzllMh yeni flatlar ı ıarla dolar. Clld, besleyici ve canlandırıcı 

';Tam 1-4 Litre Şife 40 J Kilo Tuekeaile Kutu 90 unsurunu kaybeder. Bu unsuru. şimdi kema-
li ltımı ile seçilmiş genç hayvanlardan istlh-

" 1-2 u u 60 3 ,, " ., 225 saJ.e muvaffaldyet hasıl olmuştur. Cild bu - l 
,, 1 ,, ,, 100 5 ,, ,, ,, 375 nunla beslendlkte yeniden gençleşir ve taze-

7 52 leşir. Viyana ünlveraitesl profesöriı Doktor-
" 2 " ,, 200 n " tt 5 Stejskal'in bu şayanı hayret keşfinin isti -

· H A S A N D E P O S U mal hakkını münhasıran Tokalon müesse -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- s~ brafindan btiyük m~i f~ak~~klarla 

• ' temin edilmiştir. 
ı Hastahanelerde tecrübeler DAiMON Fenerleri 

Meraklılarına Müjde: 
200 111 eoo metre ıfık veren 

1 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi Pflk elntak için J•llllJI 

DAIMON Pilleri 
ile 

D A 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markuına dikkat ediniz. 

Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı: 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 - Ankara'da yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebi mefruşatı eksilt
mesine iştirak edenlerin vesikalarındaki eksiklikler ymünden eksiltme cl5> 
gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 937 salı günü saat on beşte Ankara'da Türk Hava 
Kurumu merkez binasında yapılacakbr. 

3 - Mefruşatın tahmini bedeli «32.643> lira, muvakkat teminat c2.448> liradır. 
4 - Şartnameler Ankara'da Türk Ha va Kurumu Merkezinden, 1stanbul'da 

Hava Kurumu İstanbul Şubesinden «1011 liraya alınacaktır. «4942> - --
Nafıa Vekaletinden~ 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ulu&bat Regülatörü, Karadere reğuıatörü. Ç!ne
çayı barajı, Çine çayı regülatörü, Akçay regülatörü, Söke civarınd:ıki Mende
res regülatörü, Menderes üzerinde Bürhaniye mevkii yanındaki regülatör, Men
deres üzerinde Yenice mevki! yar.ında Menderes regülatörü, Çal ka't.-ıısı yanın

daki iddihar havuzu, Adala regülatörü, Marmara gölü seddesinde regülatör, E
mialem reğülatörü, Sürgü mevkii yanında iddihar barajı, Adananın üstündeki 

re~latör, Silıfke yanında Aksu regülatiirü, Berdan çayı regülatöıii, Apo!yont 
gölü kabartma seddesi, Manyı:s gölü kabartma seddesi, Marmara gölü kabartma 
seddesi için ayni mevkilerdP ·1cak Trepan ve karot cinsinden sondaj ame-
liyatı keşü bedeli 205 260 lird- . 

2 - Eksiltme 9/8/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Nafıa V \?kal~ti Su
lar Umum Müdürlüğü su eksiltm~ komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
~rtnamesi, fenni şartname ve projeyi 10 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli ferin 11513 liralık muvakkat teminat 
vermesi, reğül~tör ve baraj gibi bliyük su işleri jnşaat temellerinde karot son
dajlariyle trepan sondajlarını yaparak muvaffakiyetle başarmış olduğuna ve 

bu hususta tam bir fenni kabiliyeti bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etmesi ve 
Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi 
İsteklilerin teklif mektuplarım iklnci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbıız mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos. 
tada olan gecikmeler kabul edilme&. c'275• 

Profesör tarafından hayvanlnrdnn istih
sal edilen ve Biocel tabir edilen bu cevher, 
yalnız (Penbe rengindeki) Tokalon kremin -
de mevcuttur. Hastahanelerde 60 yıışlarm -
daki kadınlar üzerinde yapılan tecrübeler -
de, altı hafta zarfında buruşuklukların znll 
olduğu gbrülnıüştur. Her akşam yatmazd:m 
evvel clld unsuru olan penbe rengindeki To. 
kalon kremini kullanınız. Siz uyurken, cll -
dinizl besler, buruşuklukları serian izale e-ı 
der. Bir knç hafta zarfında bir çok seneler 
daha genç görünmüş olacaksınız. Gündüz 
için de <yağsızı beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir, 
en sert ve çirkin bir cildi yumuşatıp güzel
leştirir. 

ı .................. ~ 
Ç 1 L LE R ve LE K E L ER 

Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

BALSAMIN LiKiT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale 

ederek cilde mat ve cazip 
1oir ten temin eder. 

INGlLtz KANZUK ECZANESİ 
BEYOCLU - IST ANBUL 

DIŞ TABİBi 

RATiP TÜRKOCLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergOn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

Dişler mikropların ve hastalıkların 

vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 

dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki il

tihablann çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin havaların ise, mide kanserinin 

de dahil olduğu birçok hastalıklara 

yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeblerle medeni cemiyet için-

de yaşıyan herkes çocukluğnndan 

itibaren dişlerine azam.t itina ge>,ter-

meğe ve hergün en az 3 defa diş ma- -
cunile fırçalamağa mecburdur. 

Sıhhat;nizi garanti eden en müessir, en saf ve en 
ucuz diş macunudur. 

Basar memelerlDID ANTiViROS De teda'dll 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmi.J fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istan bul 

Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
'1.. kullanınız. Binlerce hastayı kurtıırmışhr. Eczanelerden isteyiniz. 

lstanbul P. T. T: Vilayet Müdürlüğünden: 
1 - 1/8/937 tarihinde mevkii merıyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu hak· 

kında 1, 2, 3, 4 ve 5/8/9'J7 tarihlerinde Cumhuriyet, Tan, Kurun, Son Posta ve 
Haber gazetelerinde neşredilerr ilan, ip tal edilmi§tir. 

2 - Bu baptaki ikinci ilan 6/8/9'J7 tarihinden itibaren yine ayni gazete!erde 
birer gün müddetle neşredilecektir. · ,4953. 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
ORKESTRA VE CAZLI TENEZZÜH SEFERi 
Yarınki Cumartesi gnnn 71 numaralı vapur, mutat tenezznh seferini 

yapmak için 14,15 de köprUden kalkacakur. 
Vapurda; Sarıyer'e kadar, memleketimize yeni gelen i artistten 

mürekkep 

L 1 L L y s z E K E L y .idaresinde ,. p o G A N y " 
Macnr orkestra takımı en ıaur ve kll\sik pnrçalılrı çalacak vs Sarıyer· 

den itibaren mUkemmel bir caz takımı köprüye avdel edilinceye kadar 
dans hııvalarını çalarak sayın yolcumuzun huzur ve sefasını temin 
edecektir. 

Büfe, Lokantacı meşhur Pand )li tararındnn deruhte edilmektedir. 
'z Köpriiye avdet saat 2 J , 15 dir. 

İzmir Enternasyonal Fuar 
Komitesinden: 

20 Ağustosta açılacak İzmir Enternasyonal Fuarı için neşe veren bir tango 
güftesi ve bestesi hazırlayanlara ellişer lira ikramiye verilecektir. «2668> ,4948• 

-~ 
12 Ağustos Perıembe günü '\ -

p A NB~e~d~ M A j ~~:~~da~:.!:!~~~ 
Büyük ·sONNET OUğUnU i yahatlerinde damla ile alı

na• KAR DOL yolco-
Münir Nurettin ıara neş'e ve ferahlık temin 

' Telefon 41065 · eder. _...... 
Dr. Ihsan 8•rnl 411-.. 1\a~ ............................................ _.~ 

T 1 f O A Ş 1 S 1 Son Posta Matbaası 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- _ ~ 
tulmanıak için tesiri kat'l, muafi- Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıi> EJWIP"" 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec-
zanede bulunur. Kutusu 46 kuruştur SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ_ "11111 

A. Ekrem u~ 


